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ِهللا احلمد رب العاملني كموجهِ جلاللِ ا ينبغيه محداً سلطانِ وعظيمِ ه

أنْ كثرياً طيباً مباركاً على آالئه ونعمائه ، وأشهد  إال اُهللا ال إلـه  ه ال وحـد
 ه وسيدورسولُ هأن حممداً عبد لقائه ، وأشهد ها ليومِأدخر شريك له شهادةً

: وجـل   فيه عز ه القائلُوأنبيائ هرسل م على خامتِوسلَّ أصفيائه ، وصلى اُهللا

لُ  َوَما ُم{ ِه الرُُّس آل عمران ، مـن اآليـة   [  }َحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِل

)١٤٤[ ( . 

 ..وبعد 

حياةُ اتسمت اإلنسان بالتقلباتر العصور عب  مـن   فتراها يف فتـرة
 الصمود أحد أنه لن يستطيع يف تلك األوقات حىت تظن شاخمةً الفترات قويةً

هذه القوة مث ت أمامدور باألمس قوياً أضحى ضـعيفاً   فترى من كانَ الدوائر
متهالكاً ، حىت تكاد جِتزم أنبعـد اآلن   له قائمةٌ ه لن تقوم .  ة هـذه السـن

 الرسـول   م يف عهدقو عاشها املسلمون ، حيث كانوا يف أوجِ الكونيةُ
 بالد عوا فتح، واستطا اجلبابرة الراشدين ، حىت خضعت هلم رقاب واخللفاِء
 واسـتطاع  اإلسالمِ يف حكمِ تحتاليت فُ واملغرب ، ودخلت البلدانُ املشرقِ



 

ها التصنيف ، حيث ألفـوا  فيجماالت احلياة مبا  يعقوا يف مجتأن ير املسلمونَ
ولعواملَيف مجيع الفنون ،  الكتب أمهُّ متعددةعن اِهللا ها البعد  وجـلَّ  عـز 
الـوازعِ وضعف الديين دارت  أعـدا  باملسلمني الدوائر ، واسـتطاعهم ؤ
الرائعةَ عليهم وضيعوا تلك املرحلةَ التغلب من خـاللِ  من األجماد وسيتضح 

ثنايا البحث املغولِ كيف كان جيش االصطبلَ يبين مـن الكتـبِ   خليله  ،
وألقيت يف دجلةَ الكتبِ ماليني ا اجلسور وأقاموا . 

 

يدرك متاماً الكم اهلائل من الكتب اليت سـطرها   إن املتفكر يف ذلك
ن ، وضيعها هلم أعداءهم ، مث يعيد التاريخ نفسه وجند أن املسـلمني  واملسلم

شتام ، والوقوف أمام أعداءهم مث خيفقوا ويسقطوا مـرة   يستطيعون مللمت
نفسنا اليوم يف ركب أمن ذلك الزمان إىل هذا الزمان جند  ...أخرى وهكذا 

ول إعادة تلك احلضارات اإلسالمية ويساهم مبا أتاه اهللا مـن جهـد   من حيا
إلعادة أجماد املاضي ، ومن تلك األجماد تراثنا الفقهي وأصوله الـيت تعتـرب   

بـأقالمهم صـدق   ، نرى فيه كيف سطر املؤلفـون   ركائز العز للمسلمني
عز هذه األعمال شرف اهللا نواياهم ، فجاءت أعماهلم مترمجة لتلك النيات ، 

شرفين اهللا عز وجل ألساهم مع من  اوهاأنذوجل كل من حاول إحياءها ، 
ساهم جبزء بسيط من وقيت وجهدي إلخراج موسوعة فقهيـة للمسـلمني   

ذلك أنين ملا كنت على مقاعد الدراسة املنهجيـة ملرحلـة   ولالنتفاع ا ، 
وبعـد  " االبتهاج شرح املنـهاج  " الدكتوراه علمت مبشروع حتقيق كتاب 

ارة استقر رأي على العزم باملشاركة يف حتقيق جزء مـن  شارة واالستخالستا
، ووقع اختياري على كتاب البيع ، ملا للمعامالت من أمهيـة   هذا الكتاب

قصوى يف حياتنا ، وال شك أن إخراج جزء من هذا املخطوط العظيم يعـد  
 .خدمة للمكتبة اإلسالمية بصفة عامة ، وللفقه الشافعي بصفة خاصة 



 

 :أسباب اختياري للموضوع 

املنهاج ، حيث استفاد منه من  حشرومن أهم  كتاب االبتهاجيعترب  -١
جاء بعده وشرح املنهاج ، ويتجلى ذلك بوضوح يف عزو كثري من 

 .عليه  مالعلماء يف كتبه

مجع الكتاب كثري من دقائق املسائل الفقهية ، وقواعد وضوابط ذات  -٢
 .أمهية بالغة 

 

علمية ، حيث شهد له كل من ترجم لـه بـالعلم   مكانة املؤلف ال -٣
 .والفهم والتدقيق والتحقيق 

رغبة مين يف اإلسهام جبهد بسيط إلحياء كتب التـراث الفقهـي    -٤
 .لالستفادة منها 

 :صعوبات البحث 

كون النسخة املعتمد عليها وحيدة ، حىت وإن جاءت بنسخة أخرى  -١
جعـل ذلـك    معها فقد كانت ناقصة تقريباً نصف املخطوط ، مما

 .إضايف لتحقيق النص وتقوميه بصورة سليمة  اًيتطلب مين جهد

كثرة اإلحاالت والعزو لإلمام الشيخ يف أغلب املسائل على كثري من  -٢
 .الكتب واليت تعترب أكثرها خمطوطات 

تشابه كثري من املسائل ، األمر الذي استلزم دقة كبرية يف التفريـق   -٣
 .بني املسائل 

 



 

 

 

 

 

 

 :خطة البحث 

 :اشتملت خطة البحث على قسمني 

 -:الدراسة : القسم األول 

 .وتضم ثالثة فصول 

 .ترمجة اإلمام النووي : الفصل األول 

 :أربعة مباحث  ويشمل

 .امسه ، مولده ، نشأته : املبحث األول 

 .مكانته العلمية وأشهر مصنفاته : املبحث الثاين 

 .تالميذه وشيوخه ووفاته : املبحث الثالث 

 .أمهية كتاب املنهاج والشروح اليت وضعت عليه : بحث الرابع امل

 .ترمجة املؤلف الشيخ اإلمام السبكي : الفصل الثاين 



 

 :ويشتمل على مبحثني   

 .عصر املؤلف : املبحث األول 

 :ويشتمل على أربعة مطالب   

 .احلياة السياسية : املطلب األول 

 .احلياة االقتصادية : املطلب الثاين 

 .احلياة العلمية : طلب الثالث امل

 .احلياة االجتماعية : املطلب الرابع 

 .دراسة عن حياة اإلمام السبكي : املبحث الثاين 

 :ويشتمل على مثانية مطالب   

 .امسه ونسبه : املطلب األول 

 .مولده ونشأته : املطلب الثاين 

 .مكانته العلمية : املطلب الثالث 

 .ذه تالميشيوخه و: املطلب الرابع 

 .توليه القضاء ومناصبه : املطلب اخلامس 

 .مصنفاته : املطلب السادس 

 .ثناء العلماء عليه : املطلب السابع 

 .وفاته ومراثيه : املطلب الثامن 



 

دراسة حتليلية لكتاب االبتهاج شرح املنهاج مـن  : الفصل الثالث 
 .خالل كتاب البيع 

 :ويشمل على سبعة مباحث   

 .اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلف : ل املبحث األو

 .أمهية الكتاب : املبحث الثاين 

 .منهج املؤلف يف هذا الكتاب املتعلق بالبيع : املبحث الثالث 

آراؤه اليت يعد هلا جمتهداً خارجـاً علـى مـذهب    : املبحث الرابع 
 .الشافعي 

 .املصطلحات املتداولة يف فقه الشافعية : املبحث اخلامس 

 .مصادر املؤلف يف الكتاب : لسادس املبحث ا

 .وصف النسخ : املبحث السابع 

 .التحقيق : القسم الثاين 

 .رية حرام صمن أوله حىت فصل الت" البيع " ويتضمن حتقيق كتاب 

 :منهج البحث 

نسخت نص الكتاب احملقق حسب قواعد اإلمالء واخلط احلديثـة   -١
 .وراعيت يف ذلك عالمات الترقيم والفواصل 

دت يف حتقيق النص على النسخة الكاملة ، مع مراعاة النسخة اعتم -٢
الثانية الناقصة ، حيث اعتمدت أيضاً عليها عند وصـويل للجـزء   



 

املوجود منها ، فقارنت بني النسختني واخترت من بينهما العبـارة  
الصحيحة وأثبتها يف املنت ، مث أذكر يف احلاشية الكلمة الواقعـة يف  

 .النسخة األخرى 

يف املنت العبارات أو الكلمات الساقطة من صلب املخطـوط   أثبت -٣
 .وأصفها ما بني معقوفتني وأشري إىل السقط يف اهلامش 

النسختني فأدخلها يف صلب  بالتصويبات الواردة يف حاشيةاهتممت  -٤
املوضوع مع مراعاة املكان املناسب هلا مع اإلشارة يف اهلامش إىل أا 

 .ا بني املعقوفتني يف هامش املخطوط مع وضعها م

ورقـم  ( / ) أضع إشـارة  " ب " أو " أ " عند اية كل لوح من  -٥
اللوح واسم النسخة ورقمها ليسهل األمر على من أراد الرجـوع  

 .للمخطوط 

نص املنهاج خبط غامق مع تشكيله ووضعه بـني قوسـني    تكتب -٦
 .ليخرج خمتلفاً عن الشرح 

صحف الشريف ببيان اسم عزوت اآليات القرآنية إىل مواضعها يف امل -٧
 .السورة ورقم اآلية 

خرجت األحاديث واآلثار عند أول ورودها ، فإن كان احلديث يف  -٨
. الصحيحني أو يف أحدمها ، أكتفي العزوة إليها ، أو إىل أحـدمها  

وإن مل يكن كذلك اهتممت بتخريج املؤلف أوالً ، فإن مل خيرجه ، 
سنن واملسانيد وقمت أبذل جهدي يف ختريج األحاديث من كتب ال
 .بتشكيل نصوص احلديث وكتابته خبط غامق 

 فأذكرحكمت على درجة األحاديث من حيث الصحة والضعف ،  -٩



 

أقوال علماء هذا الفن فيه ، وإن مل أجد أسكت كما سكت مـن  
 .قبلي 

على ما ذكر بقول سبق خترجيه ، مع بيان  تإذا تكرر احلديث أحل -١٠
 .هلامش الصفحة اليت خرجته فيها ورقم ا

بذلت جهدي يف توثيق أقوال العلماء من كتبهم املعتمدة املطبوعـة   -١١
وهلم كتب خمطوطة أوثـق منـها   هلم كتب مطبوعة ،  فإن مل يكن

حسب توفرها وإن مل يكن هلم مطبوع أو خمطوطة أوثق من كتـب  
 .العلماء اآلخرين اليت ذكرت أقواهلم 

علقت على مـا  وثقت مسائل الكتاب وتعليالته بقدر اإلمكان ، و -١٢
 .حيتاج إىل تعليق من املسائل والعبارات من خالل كتب املذهب 

 .ذلك عند املذاهب األخرى ىحتراإذا ذكر اإلمجاع يف مسألة معينة  -١٣

عرفت املفردات الغريبة واملصطلحات الفقهية واألصولية من كتـب   -١٤
الشافعية ، وأشرت إىل تعريفها يف بقية املذاهب بـذكر الكتـاب   

صفحة املوجود فيها وعند تكرار املفردة أو املصـطلح ال  واجلزء وال
 .أعرفها مرة أخرى 

د وترمجت جلميع األعالم الذي ورد ذكرهم يف التحقيق عند أول ور -١٥
هلم يف الكتاب ، أما إذا سبق ذكرهم يف قسم الدراسة فأحيل علـى  
ذلك برقم الصفحة واهلامش ، أما األعالم الذين مل يذكروا يف نص 

كروا يف قسم الدراسة فأنين أترجم هلم عند أول ذكر هلم الكتاب وذ
يف قسم الدراسة ، فإذا ما تكرر ذكرهم فال أترجم هلم وال أحيـل  

 .على ذلك معتمدة على فهرس األعالم 

ونيب  مل أترجم لألعالم املشهورين وهم علم األعالم رسول اهللا حممد  -١٦



 

عنها ، وأصـحاب   اهللا داود ، وخلفاؤه الراشدون ، وعائشة رضي اهللا
 .املذاهب األربعة ، فإن هلم من الشهرة ما يغين عن الترمجة هلم 

ما أخذته نصاً من كتب الفقهاء واحملدثني جعلته بني عالمة تنصيص  -١٧
وما تصرفت فيه حبذف أو زيادة أو إعادة صياغة جعلتـه مسـبوقاً   

 .بكلمة ينظر 

ة الشـريفة  قمت بعمل فهارس لآليات القرآنية ، واألحاديث النبوي -١٨
واآلثار ، واملصطلحات الفقهية ، والقواعـد الفقهيـة واألعـالم    

 .واألماكن ، واملصادر واملراجع واملوضوعات 

أما فهرس اآليات القرآنية فرتبته حسب تسلسل السور وأما بقيـة   -١٩
الفهارس فرتبتها ترتيباً أجبدياً لسهول الوصول يف الكشـف عـن   

 .املطلوب ذه الطريقة 

يقة التوثيق املختصر داخل البحث ، وذلك بذكر اسـم  اعتمدت طر -٢٠
 .الكتاب واجلزء والصفحة 

اعتمدت يف فتح العزيز على طبعتني فأحدمها أقيد بكوا مطبوعة مع  -٢١
 .اموع ، والثاين أطلق وال أقيد 

 :توصيات 

االهتمام أكثر بشأن حتقيق املخطوطات ، وذلك على طريق حصـر   •
ـ تميع املكتبات ، حىت يمل وتوفريها جباملوجود منها مبكتبات العا ىن س

 .، وبزمن أقصر للباحث احلصول عليها بأقل جهد 

حتقيق كثري من الكتب املطبوعة منها البحر للروياين ، واموع شرح  •
 .املهذب ، وذلك ألمهيته القصوى لدى طالب العلم 



 

كتـب  يف دراية املذهب ، ألنه من أهـم  حتقيق كتاب اية املطلب  •
وأيضاً كتاب احلاوي .  واألخذ عنهعية ، واعتماد العلماء عليه الشاف

 .البن الرفعة املطلب العايل وأيضاً للقزويين ، 

 

 

 

 :أخرياً 

 وجل ، الذي لوال عز اِهللا يل من شكرِ هذه الكلمة البد أختم أنْ قبلَ

{ : تعـاىل   هذا البحث ، لذا فأنين أدعـوه بقولـه   مل يظهرعونه يل 
ۤٱٰٰٰۤ

ٰۤ?  { ] ١٥(ة ـمن اآلي: األحقاف.[ ( 
فاللهم لك اًأوالً وأخرياً ، شكر الشكر استوجب  الـذي   به املزيـد

 . ) ]٧(من آية : إبراهيم [  }?{ ك ه بقولدتوع
سنن أيب [ " اهللا  ال يشكر الناس ال يشكر نم  " :من قوله  نطلقأمث 

 جبانيب فأبدأ بشكرِ من وقف أشكر أنْ فأرى لزاماً علي ) ]٤٨١١(داود ، حـديث  

ٰٱ{ : عـاىل  مها يف قوله تمن أمرين اهللا بشكرِ
، فكم هلما مـن   الكرميني والدي فأشكر) ] ١٤(من اآلية : لقمان [ } ٱ

ما صغري بيضاَء أياد ما كبرية فجزامها اهللا عين جزاًء ، ودعوا يل  ةرعياين

ما أمرين اهللا بقوله  إال أن أقولَ وفرياً ، وال أملك : }ٱ



 

א {  ] ٢٤(من اآلية : اإلسراء[ ( هذه مناقشيت  ين بيومِالكلمة تذكر

أَاملاجستري إال أنين  لرسالةأباألمس  فيها من كانَ فتقدفيها والـدي   فتقد– 
 ملرحلـة  املنهجيـة  السنة على مقاعد ذلك منذ أن كنت حدثَ –رمحه اهللا 

ه ، غري أنـين  ين حبضورِلن يشرفَ همن ذلك الوقت أن تـالدكتوراه ، أدرك
عزيت من اِهللا نفسي ، بأنين سأطلب عملي هذا  وأدعوه أن يتقبلَ وجلَّ عز

 أعماله ، إنه مسيع ل به موازينوأن يثقِّ والدي الكرمية وحِعلى رأجره خالصاً 
ـي العهـى نفسـعل جميب ، وقطعتكـبذل د لذا فإنين أطلب ، مكلِّ ن 

 عين كـلَّ  واملغفرة وجزاه اُهللا لوالدي بالرمحة رساليت هذه أن يدعو من قرأَ
  .خري 

 بيين وبني هذه الرسالة غري أنَّ أن حتولُ كادت ت يب ظروفمث إنه أملَّ
إمياين باهللا تعاىل ، مث قطعي ذلك العهد ه على نفسـي ، وحـيب   الذي أخذت

وجل بقوله تعاىل  فيه اهللا عز ن اإلجابة داعيةًمواط ذي حتريت فيه كلَّال للعلمِ

ًا     { يا من قلت  ي ِعْلم ل رَّبِّ ِزْدِن زدين ريب  ) ]١١٤(طه ، من اآليـة  [  }َوُق

من خالله قوله  علماً أحقق  "من سلك اُهللا فيه علماً سهلَ طريقاً يلتمس 
 مـن علـمٍ   فال أشرف ) ]٢٦٩٩(مسلم ، رقم صحيح [ " طريقاً إىل اجلنة  هله بِ
ه قال اهللا تعاىل ، وقال سند   ،فهذه كلها كانت الدافعِ مبثابة يل  القوي. 

لينا  –علي  –مهند " أوالدي  كما أشكر " الذين أفسحوا الطريـق 
هـا  وقت على جـلِّ  ذُوِحتسهم ويهم أمفجعلوه أخاً هلم يشاركُ هلذا البحثَ

 .والسعادة  والرشاد هلم بالتوفيقِ ، فادعوا اَهللاووقتهم 
األستاذ سامل واألستاذ ياسر واألستاذ سعيد والدكتور أخواين  كما أشكر

أم أمحد وأم سلطان وأخص أخوايت هثم وأخص بالشكر الدكتور فوز كما أشكر 
درة حيفوزي با/ الدكتور  وأخصاملتواصلة يل بالتوفيق  لدعوامِبالشكر أم مؤيد 

وال يفوتملـا   منرية بامحـدان / والدكتورة ،  حنان احلازمي/ الدكتورة  ين شكر
 أشـكر ، كما العلماء  من أقوالِ كثريٍ يف توثيقِ همتأس خمطوطـات نم هأمدوين بِ



 

كما . يل العون يد الياس يف مد صباح/  دكتورةَعائشة بايونس ، وال/  الدكتورةَ
/ ة واألسـتاذ  القحطاين صفيةَ/ ة العروسي واألستاذ سارةَ/ تاذة أتوجه بالشكر لألس

 .اجلزاء  عين خري اُهللا مجزاهفين اليت أفادت واملعلومات ملساعديت بالكتبِ األهدل فاطمةَ

مث أختتم ختام ملن كانَ مسك نعم فالشـيُء مـن   وال ع املعلم جب
 ومتابعة وهو فضـيلةُ  وإشراف يةمن عنا ملا أحاطين به معدنِه ال يستغرب ،

الدكتورِ األستاذ  /حسني اجلبوري الذي كان له األثر الكبري – اِهللا بعد عز 
 مـوازين  ل اُهللاللنور ، فثقَّ ههذا البحث وإخراجِ عن اللثامِ يف إماطة – وجلَّ
أعماله جلهدالعلم  معي ومع غريي من طالبِ الدؤوبِ ه. 

املناقشة الذين قيضهم اهللا عز وجل لتهذيب وتذليل كما أشكر جلنة 
 .ألجيال بعدنا شيئاً بسيطاً مما أخرجه أسالفنا لخرج نأخطاء هذا البحث ل

وفقـين اهللا  " االبتهاج شرح املنهاج " فهذا جزء من كتاب .. وبعد 
عز وجل بتحقيقه ، فما أصبت فيه فمن اهللا عز وجل ، وما أخطأت فيه فمن 

، وحسيب أنه من صنع البشر الذي ال خيلو من خطـأ وال   نفسي والشيطان
يرقى إىل الكمال ، وما من كتاب كامل إال كتاب اهللا عز وجل ، وأشـهد  
اهللا عز وجل أنين قدمته على نفسي يف كثري من املطالـب واالحتياجـات ،   

فتقبله مين يا جميب الـدعوات ،  وجعلته يف املرتبة األوىل ضمن األولويات ، 
وانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللـق  وآخر دع

 .واملرسلني حممد بن عبد اهللا الصادق األمني 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 : الفصل األول 
 . ينووترمجة اإلمام ال

 :ويشمل على أربعة مباحث 
 .امسه ، مولده ، نشأته : املبحث األول 

 .همكانته العلمية وأشهر مصنفات: املبحث الثاني 

 .، ووفاتهشيوخه وتالميذه : املبحث الثالث 



 

أهمية كتابه املنهاج والشروح التي : املبحث الرابع 
 .وضعت عليه

  

 

 .اسمه ، مولده ، نشأته :  المبحث األول

 : امسه 

اإلمام حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني بن حزام بن حممد 
 . )١(بن مجعة النووي ، حمي الدين أبو زكريا 

قريبة مـن بلـد   وى من قرى حوران ـة إىل نـنسب: نـووي وال
 . )٢( سوريا

 : مولده 

بنوى ، وكان أبوه من ) هـ٦٣١(ولد اإلمام النووي يف احملرم سنة 
 . )٣(أهلها املستوطنني ا 

                                                 
؛ ) ٣٧ص(ترمجة اإلمام حمي الـدين  ) ٣٢٣-١٣/٣٢٢(البداية والنهاية حتفة الطالبني يف )    ١( 

؛ أصول الفقه ) ٨٥-٢/٨٤(؛ الفتح املبني ) ٤٧٣،  ٤/٤٧١(طبقات الشافعية الكربى 
 .) ٢٨٣ص(تارخيه ورجاله 

 ) .٥/٣٠٦(معجم البلدان )    ٢( 
طبقـات  ؛ ) ٤/٤٧١(؛ طبقات الشافعية الكـربى  ) ٣٢٣-١٣/٣٢٢(البداية والنهاية  )   ٣( 

 .) ٣ص(؛ ترمجة اإلمام النووي للسخاوي  )٥١٣ص(احلفاظ 



 

 : نشأته 

نشأ اإلمام النووي منذ نعومة أظفاره حمباً للعلم ، فلم يكن كأقرانـه  
قراءة القرآن شاغل ، وجعله أبوه يف دكـان ،   يلهو ويلعب ، وال يشغله عن

فجعل ال يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن ، وملا ملس أبوه فيه ذلك حـرص  
، مث شرع يف قراءة التنبيـه ،   )١(عليه إىل أن ختم القرآن وقد ناهز االحتالم 

إنه قرأه يف أربعة أشهر ونصف ، وقرأ ربع العبادات من بقية املذهب : فيقال 
بقية السنة وملا بلغ التاسعة عشر من العمر ، سافر برفقة والده إىل دمشق يف 

يطلب العلم هناك ، وكان يقرأ كل يوم اثىن عشر درساً على املشايخ شرحاً 
وتصحيحاً ، مل يطل عمر اإلمام النووي ، إال أن هللا عز وجل عنايـة بـه ،   

بـه عنايـة فائقـة    فقيض أئمة املذهب الشافعي ، فاعتنوا بكت )٢(ومبصنفاته 
 .فوضعت على كتبه الشروح ، وغدت من أهم كتب املذهب الشافعي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ) .٤/٤٧٢(طبقات الشافعية الكربى )    ١( 
 ) .١٣/٣٢٢(؛ البداية والنهاية ) ٤/٤٧٢(طبقات الشافعية الكربى )    ٢( 



 

 

 

 

 

 

 . مكانته العلمية وأشهر مصنفاته :المبحث الثاني 

 :مكانته العلمية 

الفقـه  بني العلماء ، فكان عاملاً يف بلغ النووي مكانة علمية عظيمة 
تدقيق ما فاق أقرانه ، فحاز واحلديث واللغة ، حيث بلغ فيها من التحقيق وال
، فهـو  سامية عند الشافعية قصب السبق يف العلم والعمل ، فكان له مكانة 

شيخ املذهب عند املتأخرين ، وقد اتفق احملققون املتأخرون من علماء املذهب 
 )١(على أن القول املعتمد للحكم والفتوى هو ما اتفق عليه الشيخان الرافعي

فما جزم به النووي ، مث ما جزم به الرافعي ما مل جيمع والنووي ، وإن اختلفا 
 . )٢(متعقبو كالمهما على أنه سهو 

وليس هذا بغريب فإن املطلع على بعض مصنفاته ، واملصـطلحات  
اليت كان جيعلها يف مقدماا تدل على مدى ما وصل له من خربة بنصـوص  

 . )٣(الشافعي اجلديد فيها والقدمي ، ومعاين كالمه 

                                                 
 ) .١(من التحقيق هامش ) ١٢٩ص(ينظر ترمجة )    ١( 
 ) .١/٣٩(حتفة احملتاج )    ٢( 
 ) .٦٧،  ١/٦٥(ينظر مقدمة اموع )    ٣( 



 

 –فقد أثىن العلماء من فقهاء وحمدثني وغريهم على اإلمام النووي  لذا
وهو حمرر املذهب ، ومهذبه ، : "  )١( اإلسنويومن ذلك قول  –رمحه اهللا 

ومنقحه ، ومرتبه ، وسار يف اآلفاق ذكره ، وعال يف العامل حملـه وقـدره ،   
على جانب صاحب التصانيف املشهورة املباركة ، النافعة ، وكان رمحه اهللا 

 . )٢(" كبري من العمل والزهد والصرب على خشونة العيش 

العالمة شيخ املذهب ، وكبري الفقهاء يف : "  )٣(وقال عنه ابن كثري 
وقد كان من الزهادة ، والعبادة ، والورع ، والتحري على جانب .. زمانه 

 . )٤(" كبري ، ال يقدر عليه أحد من الفقهاء غريه 

وأنا إذا أردت أن أمجل تفاصيل فضـله ،  : "  )٥(وقال ابن السبكي 
ل اخللق على مبلغ مقداره مبختصر القول وفصله ، مل أزد على بيـتني ،  دوأ

أنشد فيهما من لفظه لنفسه الشيخ اإلمام ، وكان من حديثهما أنه ، أعـين  
كان خيرج يف الليل ، ليتهجد وميرغ وجهه على البساط  –رمحه اهللا  –الوالد 

                                                 
،  اإلسنويعبد الرحيم بن احلسن بن علي مجال الدين ، أبو حممد ، القرشي ، األموي ، )    ١( 

" الكوكب الدري " فقيه ، أصويل ، حنوي ، من مصنفاتـه ) هـ٧٧٢-٧٠٤(املصري 
 " .ول صاية السول يف شرح منهاج األ" " ت الشافعية طبقا" 

 ) .٣٩٧ص(؛ أصول الفقه تارخيه ورجاله ) ٢/٥١٥(؛ األعالم ) ٣٠٤ص(بغية الوعاة  
 ) .٢٦٧-٢/٢٦٦( اإلسنويطبقات )    ٢( 
ـ ٧٧٤-٧٠٠(ن عمر ابن كثري القرشي الدمشقي ، أبو الفـداء  ـبإمساعيل )    ٣(  مـن  ) هـ

" أدلة التنبيـه  " " التاريخ  "الذي مل يؤلف على منطه مثله " كثري  تفسري ابن" مصنفاته 
 .على احلروف " مسند أمحد " رتب 

 ) .٥٣٣ص(طبقات احلفاظ  
 ) .٣٢٣-١٣/٣٢٢(البداية والنهاية )    ٤( 
ولد ) هـ٧٧١-٧٢٧(عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ، تاج الدين أبو نصر )    ٥( 

مجـع  " قل مع والده حني توىل منصب قاضـي الشام ، من مصـنفاته  بالقاهرة ، وانت
 " .األشباه والنظائر " " اجلوامع 

 ) .١/٤١٠(؛ البدر الطالع ) ٢/٤٢٥(؛ الدرر الكامنة ) ١١/١٠٨(النجوم الزاهرة  



 

جد دار احلديث ، وهذا البساط كان جيلس عليه النـووي وقـت   الذي مبس
 :الدرس ، فانشدين الوالد 

 علـى بسط هلـا أصبو وآوى**  ويف دار احلديـث لطيف معىن  

 )١(مكانـاً مسه قدم النـواوي**  عسـى أين أمس حبر وجهـي  

 

 : )٢(مصنفاته 

 :مصنفاته يف الفقه 

 " .مطبوع "  )٣(" اموع " شرح املهذب الذي مساه  -١

" منهاج الطالبني ، اختصره من كتاب احملرر لإلمـام الرافعـي    -٢
 " .مطبوع 

روضة الطالبني ، سلك فيه طريقـة متوسـطة بـني الشـرح      -٣
 " .مطبوع " واالختصار 

 " .مطبوع " األصول والضوابط  -٤

 " .مطبوع " دقائق املنهاج  -٥
                                                 

 ) .٤/٤٧٢(طبقات الشافعية الكربى )    ١( 

؛ أصول الفقه تارخيـه   )٥١٣ص(فاظ طبقات احل؛ ) ١٣/٣٢٣(البداية والنهاية : ينظر )    ٢( 
 ) .٢٨٣ص(ورجاله 

شرح املهذب الذي " ومما مل يتممه ، ولو كمل مل يكن له نظري يف بابه : " قال ابن كثري )    ٣( 
 . "وصل فيه إىل كتاب الربا ، فأبدع فيه ، وأجاد وأفاد وأحسن االنتقاد " مساه اموع 

 ) .١٣/٣٢٣(البداية والنهاية  



 

 ." مطبوع " صالة املسافر : وصل فيه إىل باب : التحقيق  -٦

 " .مطبوع " الفتاوى املسمى املسائل املنثورة  -٧

 :مصنفاته يف احلديث وشروحه 

 " .مطبوع " شرح صحيح مسلم  -١

 

 " .مطبوع " األربعني حديثاً النووية  -٢

 " .مطبوع " رياض الصاحلني  -٣

 " .مطبوع " األذكار املنتخب من كالم سيد األبرار  -٤

 :مصنفاته يف التراجم واملصطلحات 

 " .مطبوع " واللغات ذيب األمساء  -١

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 . ووفاته شيوخه وتالميذه :المبحث الثالث 

 :شيوخه 

الشك أن عاملاً كاإلمام النووي يصل إىل ما وصل إليه من علم حىت 
على  ، أن يكون تتلمذممن درسوا معه فاق أقرانه ، وتقدم على مجيع الطلبة 

  :أئمة عصره ومنهم 

 :شيوخه يف الفقه 

 . )١(اق بن أمحد بن عثمان اإلمام إسح -١

 . )٢(بن أسعد بن أيب غالب الربعي اإلمام عمر  -٢

                                                 
معيد ) هـ٦٥٠ت(إسحاق بن أمحد بن عثمان املغريب ، الشيخ كمال الدين ، أبو إبراهيم  )   ١( 

 .الرواحية البن الصالح ، كان من املشهورين بالعلم والصالح تفقه عليه خالئق 
 ) .٤/٣٠٨(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ١/١٨(ذيب األمساء واللغات  

ز الـدين ، أبـو حفـص ، الربعـي األربلـي      عمر بن أسعد بن أيب غالب القاضي ع)    ٢( 
معيـد الرواحية ، وصاحب ابن الصالح ، وشيخ النووي ، مسـع مـن   ) هـ٦٧٥ت(

 .مجاعة ، وكان النووي يتأدب معه ، رمبا قام ومأل اإلبريق ومشى قدامه إىل الطهارة 
 ) .٤/٤١٦(طبقات الشافعية الكربى ؛ ) ١/١٨(ذيب األمساء واللغات  



 

 . )١(بن حممد املقدسي عبد الرمحن بن نوح  -٣

 . )٢(سالر بن احلسن األربلي  -٤

 :شيوخه يف أصول الفقه 

 .)٣(لعل أشهر من قرأ عليه القاضي أبو الفتح عمر ابن بندار بن عمر 

 :أما شيوخه يف احلديث 

 :تتلمذ على يدهم يف هذا الفن  من أشهر من

 . )٤(احملقق الشيخ إبراهيم بن عيسى املرادي  -١

 . )١(الشيخ عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة  -٢

                                                 
مـدرس  ) هـ٦٥٤ت(الرمحن بن نوح بن حممد مشس الدين املقدسي ، مث الدمشقي عبد )    ١( 

 .الرواحية بدمشق ، تفقه على ابن الصالح ، ومسع من ابن الزبيدي وغريه 
 ) .٤/٣٤٢(طبقات الشافعية الكربى ؛ ) ١/١٨(ذيب األمساء واللغات  

) هـ٦٧٠ت(الفضائل األربلي سالر بن احلسن بن عمر بن سعيد الشيخ كمال الدين أبو )    ٢( 
 . تلميذ ابن الصالح ، وشيخ الشيخ حمي الدين النووي 

 .=هو شيخنا امع على إمامته وجاللته ، وتقدمه يف علم املذهب : قال فيه  
 ) .١٣/٣٠٤(؛ البداية والنهاية ) ٤/٣٢٠(طبقات الشافعية الكربى = 

-٦٠١(، كمال الدين أبـو الفـتح    ليسيدار بن عمر بن علي بن حممد التفعمر بن بن)    ٣( 
أحد العلماء املشهورين ، تفقه وبرع يف املذهب واألصول ، ودرس وأفـىت ،  ) هـ٦٧٢

 .جالس أبا عمرو بن الصالح ، واستفاد منه 
 ) .١/٤١٦(؛ حسن احملاضرة ) ٤/٤١٧(طبقات الشافعية الكربى  

-(....مث الدمشقي ، أبـو إسـحاق   إبراهيم بن عيسى املرادي األندلسي مث املصري ، )    ٤( 
الفقيه ، اإلمام احلافظ املتقن ، احملقـق الضـابط ،   : شيخ النووي ، قال فيه ) هـ٦٦٨

 .الزاهد ، الورع ، الذي مل تر عيين يف وقيت مثله ، صحبته حنو عشر سنني مل أر منه شيئاً يكره 
 ) .٤/٣٠٦(طبقات الشافعية الكربى  



 

 :أما شيوخه يف اللغة والنحو والصرف فمنهم 

 . )٢(حممد بن عبد اهللا بن مالك ، الطائي اجلياين  -١

 :تالميذه 

ه ، تتلمذ على يديه مجع من كما تتلمذ اإلمام النووي على أئمة عصر
الطلبة ، حيث باشر التدريس ونشر العلم ، فسمع منه كثري مـن الفقهـاء   

 :والعلماء واحلفاظ ، من أشهرهم 

 . )٣(عالء الدين بن العطار  -١

 . )٤(يوسف بن الزكي املزي  -٢

 . )١(سليمان بن هالل ابن شبل بن فالح بن خصيب  -٣

                                                                                                                        
بن أمحد بن قدامة املقدسي ، أبو الفرج ، وأبو حممد ، مشس الـدين   عبد الرمحن بن حممد)    ١( 

مسع من أبيه وعمه موفق الدين ابن قدامة ، وتفقه عليه مجاعة ، وصار من ) هـ٦٨٢ت(
 " .شرح املقنع " أعيان احلنابلة ، وأخذ األصول عن اآلمدي من مصنفاته 

 ) .٢/٣٠٤(ذيل طبقات احلنابلة  
ياين النحوي ، الشيخ مجـال الـدين   اجلهللا بن مالك ، أبو عبد اهللا الطائي حممد بن عبد ا)    ٢( 

واأللفيـة الـيت   " الشافية " " الكافية " صاحب التصانيف املشهورة منها ) هـ٦٧٣ت(
 .ا ولده بدر الدين شرحاً مفيداً شرحه

 ) .٢/٦٤٢(؛ الدليل الشايف ) ٥/٣٣٩(شذرات الذهب  
الشيخ عالء الدين ، أبو احلسن بن العطار شـيخ دار احلـديث    علي بن إبراهيم بن داود)    ٣( 

مسع من ابن عبد الدائم ، وابن أيب اليسر ، والقطب بـن أيب  ) هـ٧٢٤-٦٥٤(النووية 
 . عصرون ، وغريهم 

 ) .١٤/٥٣٢(؛ البداية والنهاية ) ٥/٢٩٩(طبقات الشافعية الكربى 
-٦٥٤(مث الكليب الشـافعي املـزي    يوسف بن الزكي عبد الرمحن بن يوسف القضاعي)    ٤( 

اإلمام العامل احلرب احلافظ ، كان عاملاً يف معرفة الرجال ، فهو حامل لوائهـا  ) هـ٧٤٢
 " .األطراف " " ذيب الكمال " والغنائم بأعبائها ، من مصنفاته 

 ) .٥٢١ص(طبقات احلفاظ  



 

 . )٢(سامل بن عبد الرمحن ، أبو الغنائم  -٤

 . )٣(حممد بن أيب بكر ابن النقيب  -٥

 : )٤(وفاته 

سافر قبل وفاته إىل زيارة بيت املقدس ، وعاد منها إىل بالده نوى ، 
مث مرض هناك ، وتويف يف ليلة األربعاء يف الرابع والعشرين من شهر رجـب  

 ) .هـ٦٧٦(سنة 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
-٦٤٢(بو الفضل الداراين سليمان بن هالل بن شبل بن فالح ، القاضي صدر الدين ، أ)    ١( 

ركاح ، والشيخ حمي الدين النووي ، وناب فتفقه على الشيخ تاج الدين بن ال) هـ٧٢٥
 .يف القضاء عن ابن صصرى 

 .) ٢/٢٦٠(؛ الدرر الكامنة ) ٥/٢٥١(طبقات الشافعية الكربى  
-٦٤٥(م القالنسي سامل بن عبد الرمحن بن عبد اهللا الشافعي ، أمني بن أيب الدر أبو الغنائ)    ٢( 

 .تفقه على الشيخ النووي ، ورتب صحيح ابن حبان ، ودرس بالشامية اجلوانية) هـ٧٢٦
 .) ٢/٢١٧(؛ الدرر الكامنة ) ٥/٢٥٠(طبقات الشافعية الكربى  

-٦٦٢(حممد بن أيب بكر بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن حممد بن محدان مشس الدين بن النقيب )    ٣( 
 .=وأعظم بتلك الصحبة  امية الربانية ، وصاحب النووي ،مدرسة الش) هـ٧٤٥

 .) ٤/١٩(؛ الدرر الكامنة ) ٥/١٧٠(طبقات الشافعية الكربى = 
؛ أصول الفقه تارخيه ورجالـه  ) ٥١٣ص(؛ طبقات احلفاظ ) ١٣/٣٢٢(البداية والنهاية )    ٤( 

 .) ٢٨٣ص(



 

 

 

 

 

 

 

أهمية كتاب المنهاج والشروح التي  :المبحث الرابع 
 . عليهوضعت 

يعترب كتاب املنهاج من أفضل املختصرات الفقهية من كتب فقهـاء  
كـان  من أئمة املذهب ، لذا  )١(الشافعية ، ولقد حظي باهتمام وعناية فائقة 

معتمداً يف املذهب ملا فيه من خالصة املذهب الشافعي ، ألنه جاء خمتصـراً  
فقد قال النـووي  "  احملرر" لكتاب عمدة احملققني اإلمام الرافعي وهو كتاب 

ذي التحقيقات ، وهو كثري الفوائد ؛ عمدة يف حتقيـق املـذهب ،   " عنـه 
 –رمحـه اهللا   –معتمد للمفيت وغريه من أويل الرغبات ، وقد التزم مصنفه 

على ما صححه معظم األصحاب ووىف مبا التزمه ، وهو من أهـم أو أهـم   
 . )٢(" املطلوبات 

، فقـد   للمنهاج –رمحه اهللا  –وي سبب تصنيف اإلمام النو أما عن
يعجز عن حفظه أكثـر أهـل    –يقصد احملرر  – إن يف حجمه كرب: " قال 

                                                 
ىن ا الشافعية ووضعوا عليها الشروح من خالل التحقيق وترمجة األعالم مل أجد كتباً اعت)    ١( 

 .ككتب النووي خاصة املنهاج ، وكتب اإلمام الشريازي وخاصة املهذب 
 .) ١/٥(مقدمة املنهاج )    ٢( 



 

ليسهل العصر إال بعض أهل العنايات ، فرأيت اختصاره يف حنو نصف حجمه ، 
 . )١(" إليه إن شاء اهللا تعاىل من النفائس املستجدات  ما أضمهحفظه مع 

رة جلهود أفـذاذ علمـاء مـذهب    واملطلع على املنهاج يدرك أن مث
الشافعية ، فهو سلسلة ذهبية إىل مؤسس املذهب ، ألنه خمتصر عن احملـرر ،  

، والوجيز خمتصر من الوسيط ،  )٢(واحملرر خمتصر من الوجيز ، لإلمام الغزايل 
والوسيط خمتصر من البسيط وكالمها للغزايل ، والبسيط مستقى من كتـاب  

، ومعلوم أنـه   )٤(ملختصر املزين ، وهو شرح  )٣(يين اية املطلب لإلمام اجلو
 . )٥(من تالميذ الشافعي ، مؤسس املذهب 

وحنن نعلم أن هذه الكتب املذكورة هي أوائل الكتب املعتمـدة يف  
فال عجب أن خيرج كتاب املنهاج ذه القوة وذا االعتماد عليه ، . املذهب 

اً أضاف إليه بعـض األمـور   وذلك ألنه ملا اختصره إىل نصف حجمه تقريب
 :وهي 

 .التنبيه على قيود يف بعض املسائل احملذوفة من احملرر  •

 .توضيح بعض املسائل فيه على خالف املختار يف املذهب  •

 .توضيح ألفاظه الغريبة أو ما دلت على خالف املقصود  •

مث إنه وضع له منهجاً خاصاً اشتهر مبصطلحات اإلمام النووي يف املنهاج 
 .القولني والوجهني والطريقني والنص ، نص على ذلك يف مقدمة املنهاج  تعنيب

                                                 
 .) ١/٥(مقدمة املنهاج )    ١( 
 ) .٣(من التحقيق هامش ) ١٢٨ص(ينظر ترمجته )    ٢( 
 ) .٥(من التحقيق هامش ) ١٣٩ص(ينظر ترمجته )    ٣( 
 ) .٦(من التحقيق هامش ) ٢٣٩ص(ينظر ترمجته )    ٤( 
 ) .١٤٦،  ١٤٤ص(املدخل إىل دراسة املدارس واملذاهب الفقهية : ينظر )    ٥( 



 

يف األظهر أو املشهور فمـن القـولني أو   : فحيث أقول : " حيث قال 
: وإال فاملشهور ، وحيـث أقـول   األظهر : قلت . األقوال ، فإن قوي اخلالف 

ألصـح  ا: األصح أو الصحيح فمن الوجهني أو األوجه ، فإن قوي اخلالف قلت 
املذهب فمن الطريقني أو الطرق ، وحيث أقول : وإال فالصحيح ، وحيث أقول 

ويكون هناك وجه ضعيف ، أو قـول   –رمحه اهللا  –فهو نص الشافعي : النص 
وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو األصح خالفه ، : خمرج ، وحيث أقول 

 . )١(" وحيث أقول ويف قول كذا فالراجح خالفه 

 :ليت وضعت عليه الشروح ا

 :لقى املنهاج اهتماماً عظيماً فوضعت عليه الشروح واالستدراكات 

: حيث قال  "دقائق املنهاج " يف كتاب  وأول من شرحه مؤلفه نفسه •
وقد شرعت يف مجع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هـذا  " 

 . )٢(" املختصر 

سـبكي ، وهـو   مث تتابع عليه غريه من العلماء منهم الشيخ اإلمام ال •
الكتاب الذي يقوم بتحقيقه جمموعة من طلبة جامعة أم القرى ، وأحقق 

ومعلوم أن " . فيه هذا اجلزء وهو من أول البيع إىل فصل التصرية حرام 
 .ووقف عند باب الرد بالعيب يف املطبوعالسبكي مل يكمله 

عجالة احملتـاج إىل توجيـه   " يف كتابه  )٣(شرحه أيضاً ابن امللقـن  •
عمـدة  " بعد أن أكمل شرحه له املوسوم بـ " مطبوع " " ملنهاج ا

                                                 
 ) .١/٥(مقدمة املنهاج )    ١( 
 .) ١/٥(مقدمة املنهاج )    ٢( 
لدين ، ابـن  عمر بن علي بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا ، أبو حفص األنصاري ، سراج ا)    ٣( 

الدين ابـن مجاعـة ،    فقه على الشيخ اإلمام السبكي وعزت) هـ٨٠٤-٧٢٠(النحوي 
 .وكمال الدين النشائي ، صنف مئات الكتب يف خمتلف صنوف العلم 

 ) .٤٢٨ص(؛ أصول الفقه تارخيه ورجاله ) ٣/٣٠٧(؛ الفتح املبني ) ٥/٢١٨(األعالم  



 

 .يقع يف ثالث جملدات  )١(" احملتاج إىل شرح املنهاج 

ومل  )٢(خمطـوط  " الفروق " يف كتابه  اإلسنويوشرحه مجال الدين  •
مث استأنــف فصــار    )٣(يكمله ، وأكملـه البـدر الزركشي 

 " .اج الديباج يف شرح املنه" مستقالً وأمساه 

 :أما الشروح املتأخرة عليه واليت اعتمد عليها املتأخرون من الشافعية 

كرت الراغبني شـرح منـهاج   " احمللى  )٤(شـرح جـالل الديـن  •
 . )٥(" الطالبني 

 .مطبوع " حتفة احملتاج " ومساه  )٦(وشرحه ابن حجر اهليثمي  •

ـ  " يف  اإلسنويوشرحه أيضاً عبد الرحيم  • رح كايف احملتـاج إىل ش

                                                 
رية يف مكتبة أوقاف نينوي من العراق ، ولكنه غـري  خمطوط يف أكثر من أربعة جملدات كب)    ١( 

كامل ، ويوجد فيه ثالثة أجزاء بنسخ ناسخ وجزء مكرر خبط ناسخ آخر ، ومبكتبة دار 
 ) .ب/٢٨٢٤٦(الكتب املصرية ، رقم 

) ٤٨٣(؛ فهرس الفقه الشـافعي ، رقـم خـاص    ) ١/٢٤(مقدمة حمقق عجالة احملتاج  
 ) .٣٤٥ص(

 .مل أقف عليه )    ٢( 
تبحـر يف العلـوم   ) هـ٧٩٤-٧٤٥(حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي ، أبو عبد اهللا )    ٣( 

البحر احمليط " وصار يشار إليه بالبنان يف الفقه واألدب واحلديث واألصول من مصنفاته 
 " .املنثور املعروف بقواعد الزركشي " " يف األصول 

 .) ٤٢١ص(أصول الفقه تارخيه ورجاله ؛ ) ٢/٢١٧(؛ الفتح املبني ) ٦/٢٨٦(األعالم  
أصويل مفسر ، برع ) هـ٨٦٤-٧٩١(حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم احمللي الشافعي )    ٤( 

 " .يف األصول وتفسري القـرآن الكرمي " شرح مجع اجلوامع " يف العلوم والفنون من مصنفاته 
 ) .٤٦٠ص(فقه تارخيه ورجاله ؛ أصول ال) ٣/٤٠(؛ الفتح املبني ) ١/٥٥٢(حسن احملاضرة  

؛ فهرس الفقه الشافعي ، رقـم خـاص   ) ٥٩٦٦/٧٩٧(خمطوط باملكتبة األزهرية ، رقم )    ٥( 
 ) .٤٥٩ص) (٣٥٦(

من فقهاء زمانه ) هـ٩٧٤ت(أمحد شهاب الدين بن حجر اهليثمي املكي الفقيه الشافعي )    ٦( 
 " .بشرح اإلرشاد فتح اجلواد " وعلمائه ، كان يدرس ويصنف الكتب ومنها 

 ) .٢/٧٠١(كشف الظنون  



 

 . )١(" املنهاج 

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ " يف  )٢(وشرحه اخلطيب الشربيين  •
 .مطبوع " املنهاج 

" اية احملتاج إىل شرح املنهاج " يف  )٣(مث شرحه مشس الدين الرملي  •
 .مطبوع 

أما من كتب عليه تصحيحاً أو توجيهاً أو مجع بينه وبني كتب أخرى 
 : فمنهم 

 " .بعض غرض احملتاج " ومساه  )٤(براهيم بن الفركاح الربهان إ •

السـراج الوهـاج يف نكـت    " وشهاب الدين ابن النقيـب فـي  •

                                                 
 ) .٤٣٣ص) (٤٦٨(خمطوط باملكتبة العثمانية ، رقم )    ١( 
من فقهـاء الشـافعية ، اهـتم    ) هـ٩٧٧ت(حممد بن اخلطيب الشربيين ، مشس الدين )    ٢( 

اإلقناع يف حل " " مغين احملتاج يف معرفة ألفاظ املنهاج " بالشروح والتصانيف اليت منها 
 " .لفاظ أيب شجاع أ

 ) .٢/٧٠١(كشف الظنون  

حممد بن محزة بن شهاب الدين الرملي ، املنويف ، املصري ، الشهري بالشـافعي الصـغري   )    ٣( 
رأى مجاعة أنه جمدد القرن العاشر ، وهو أستاذ األساتذة ، أخذ عن ) هـ١٠٠٤-٩١٩(

غاية البيان يف شرح زبد ابن  "أبيه الفقه والتفسري والنحو والصرف واملعاين من مصنفاته 
 " .فتاوى الرملي " " رسالن 

 ) .٥٠٨ص(؛ أصول الفقه تارخيه ورجاله ) ٣/٨٤(؛ الفتح املبني ) ٣/٨٥٨(األعالم  

زاري الشيخ برهان الـدين بـن   ن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفإبراهيم بن عبد الرمح)    ٤( 
ماً كثرياً ، وتوقى يف نقله اخلطأ ، مسع فقيه الشام ، تلقى عل) هـ٧٢٩-٦٦٠(الفركاح 

تعليقة على التنبيـه يف  " اليسر ، وعلى والده من مصنفاته  من ابن عبد الدائم ، وابن أيب
 " .صر ابن احلاجب يف أصول الفقه تعليقة على خمت" " فقه الشافعية 

الفقه  ؛ أصول) ١٤/٥٦٣(؛ البداية والنهاية ) ١٨٥،  ٥/١٧٣(طبقات الشافعية الكربى  
 ) .٣٣٩ص(تارخيه ورجاله 



 

 . )٢(" النكت على املنهاج " وله أيضاً  )١(" املنهاج 

التوشيح على التنبيه والتصـحيح  " وتاج الدين ابن السبكي يف كتابه  •
 . )٣(" واملنهاج 

 . )٥(" حترير الفتاوى " كتابه  يف )٤(وأبو زرعة العراقي  •

 : أما من خرج أحاديثه فمنهم 

 .مطبوع " حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج " سراج الدين ابن امللقن يف  •

وبعد ، فهذا غيض من فيض يف مؤلفات ال ميكن حصرها ، وإمنـا  
 . )٦(ذكرت أشهرها 

 
 
 

                                                 
 ) .٣٥٩٢/٣٥٩٦(خمطوط باجلامعة اإلسالمية ، رقم )    ١( 

 ).٥٥٥ص)(٥٦٧(؛ فهرس الفقه الشافعي ، رقم خاص ) ٩١(خمطوط مبكتبة مكة املكرمة ، رقم )    ٢( 

مبكتبة مديرية أوقاف بغداد وعنه نسخة مصورة يف مكتبة معهد البحوث العلميـة  خمطوط )    ٣( 
 .) فقه شافعي /  ٢٢٨(جبامعة أم القرى حتت رقم 

أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي ، مث املصري أبو زرعة ويل الدين ، ابن العراقـي  )    ٤( 
قاضي الديار املصرية ، مولده ووفاته بالقاهرة ، رحل بـه أبـوه إىل   ) هـ٨٢٦-٧٦٢(

 ...ىل القضاء من مصنفاته دمشق ، مث عاد إىل مصر ، فارتفعت مكانته إىل أن تو

 ) .٤٤٤ص(؛ أصول الفقه تارخيه ورجاله ) ٢٨،  ٣/٢٦(؛ الفتح املبني ) ١/٧٢(البدر الطالع  

 .خمطوط حيققه طلبة جامعة أم القرى ، نوقش بعض أجزاءه ، ومل يكمل )    ٥( 

؛ ) ٦٩ص(؛ املنـهل  ) ٨/٢٦٩(؛ معجم املـؤلفني  ) ٢/١٨٧٣(كشف الظنون : ينظر )    ٦( 
 ) .٢٨٣ص(أصول الفقه تارخيه ورجاله 



 

 
 
 
 
 

 ترمجة املؤلف الشيخ اإلمام السبكي :الفصل الثاني 
 :يشتمل على مبحثني و

 .عصر املؤلف : املبحث األول 
 :ويشتمل على أربعة مطالب 

 .احلياة السياسية : املطلب األول 
 .احلياة االقتصادية : املطلب الثاني 

 .احلياة العلمية : املطلب الثالث 
 .احلياة االجتماعية : املطلب الرابع 

 :دراسة عن حياة اإلمام السبكي : املبحث الثاني 
 :مل على مثانية مطالب تويش

 .امسه ونسبه : املطلب األول 
 .مولده ونشأته : املطلب الثاني 



 

 .مكانته العلمية : املطلب الثالث 
 .املطلب الرابع شيوخه وتالميذه 

 .توليه القضاء ومناصبه : املطلب اخلامس 
 .مصنفاته : املطلب السادس 

 .ثناء العلماء عليه : املطلب السابع 
 .وفاته ومراثيه : الثامن  املطلب

 

 :املبحث األول 
 .عصر املؤلف 

 :ويشتمل على أربعة مطالب 
 .احلياة السياسية : املطلب األول 
 .احلياة االقتصادية : املطلب الثاني 



 

 .احلياة العلمية : املطلب الثالث 
 .احلياة االجتماعية : املطلب الرابع 

 

 

 .عصر المؤلف : المبحث األول 

قة بني األفراد وعصورهم اليت عاشوا فيها ، هي عالقة تبادلية إن العال
منهم يؤثرون يف أحداث ذلك العصر ويشكلون تارخيه بقدر ما يؤثر فـيهم  

 .ذلك العصر ويبلور أفكارهم وتوجهام سلباً أو إجياباً 

ولقد عاش الشيخ اإلمام السبكي يف أواخر القرن السـابع وأوائـل   
األحداث اليت تركت بصماا واضـحة يف العـامل    الثامن ، ومعلوم أن أهم

 :اإلسالمي يف هذين القرنني هي 

 .ظهور التتار : أوالً 

 .اخلطر الصلييب : ثانياً 

 .ظهور املماليك : ثالثاً 

وفيما يلي إلقاء الضوء على كل من هذه العناصر املتمثلة يف احليـاة  
مل اإلسالمي عامة ، ويف السياسية ومن خالهلا تتضح لنا مدى تأثريها يف العا

املؤلف على وجه اخلصوص ، وما يترتب على ذلك من حيـاة اقتصـادية   
 .وعلمية واجتماعية 



 

 

 

 

 

 

 .الحياة السياسية  :المطلب األول 

 .ظهور التتار : أوالً 

هم من الشعوب التركية القدميـة ،  فاملغول والتتار من أصل واحد ، 
وصيد احليوان ، وعاشـوا حيـاة   ، وعملوا بالرعي ،  سكنت أواسط آسيا

الـذي   )١(" جنكيز خان " التنقل والترحال ، حىت ظهر منهم زعيم يدعى 
استطاع أن يوحد القبائل املغولية ، وجيعل منها دولة قوية ، فتمكن يف أوائل 

واستطاع القرن السابع اهلجري من بسط نفوذه على مجيع القبائل املغولية ، 
، )٢(وعرب ا ر جيحون) هـ٦١٦(ة سنة تكوين جيوش ضخمجنكيز خان 

                                                 
" تيمـوجني  " ام ، أو سلطـان العامل امسه ويعين إمرباطور البشر ، أو أعظم احلك: خان  جنكيز)    ١( 

وهو قانون يسمح لرئيس الدولـة  " الياسه " استطاع أن يوحد القبائل املغولية ، ويصدر قانون 
كه ، وهو دستور ونظام يطبق على القبائـل  استعمال كل أساليب العنف ، والقسوة لتطوير مل

اخلاضعة له ، وأساسه الطاعة العمياء ، وفرض العقوبات الشديدة لدعم نظامه ، وكان رمـزاً  
 .لسفك الدماء ، والدمار 

؛ ) ٧/٥٥٩(؛ موسوعة التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسـالمية  ) ١٣/١٣٨(البداية والنهايـة  
 ) .١٧ص(ل يف التاريخ ؛ املغو) ٢٥ص(حياة جنكيز خان 

هو أمودريا حالياً ، وكان يسمى ر بلخ ، ينبع من جبال بامري ويصب يف حبرية آرال ويـروي  )    ٢( 
طاجكستان وتركمنستان وأوزبكستان وما كان غربه فهو من خراسان وما كان شرقه فهـو  

 .الذي يدعى ما وراء النهر 



 

وسيطر على مدن ما وراء النهر ودمرها بعد أن قتل السكان وهدم املنـازل  
وأحرق املساجد ، وأى مراكز حضارية ، وعلمية إسالمية مشهور فمـأل  
البالد ظلماً وجوراً ، فقتل من قتل من املسلمني ، حيث مل تنج بالد دخـل  

والدمار ، وملا احتضر جنكيز خـان أوصـى أوالده   فيها املغول من اخلراب 
ـ ٦٢٦(مبتابعة هجماته وعدم افتراقهم ، مث تويف بعد ذلك عام  فتـابع  ) هـ

أوالده اجتياح األقاليم واالستبداد والظلم ، وإراقة الدماء بغري مربر ، سوى 
فلم يكـن  ) هـ٦٥٤(القيادة  )١(تعذيب األرواح حىت توىل حفيده هوالكو 

من جده وآبائه يف القتل وغصب األموال ، فقد كـان جبـاراً   أحسن حاالً 
كافراً ، قتل من املسلمني شرقاً وغرباً ما ال يعلم عددهم إال الذي خلقهم ، 

 )٣( على قتل اخلليفة املستعصم العباسي )٢(الوزير ابن العلقمي  هوقد تآمر مع
العراق ، ومل وانتهت بذلك اخلالفة العباسية ، واستطاع هوالكو امتالك بالد 

                                                                                                                        
-٧/٥٦٢(ريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية ؛ موسوعة التا) ١/٥٦٨(معجم البلدان : ينظر  

٥٦٣. ( 

ـ ٦٦٥ت(هوالكو خان بن تويل خان بن جنكيز خان ، ملك التتار بن ملك التتار )    ١(  ) هـ
لى حب املعقوالت قتل من املسـلمني  كان ال يتقيد بدين من األديان ، وكان يترامى ع

ا ألف ألف ومثامنائة ألف ، غـري  أمر بعد القتلى ، فكانو: األعداد الكثرية ، حىت أنه قيل 
 .من مل يعد ومن غرق 

 .) ٨٥ص(؛ حياة جنكيز خان ) ١٣/٢٨٩(البداية والنهاية  

حممد بن أمحد بن حممد بن علي بن أيب طالب ، الوزير املؤيد الدين أبو طالب بن العلقمي )    ٢( 
ن التعظـيم  وزير املستعصم البغدادي ، كان رافضياً خبيثاً ، وحصل له م) هـ٦٥٦ت(

والوجاهة يف أيام املستعصم ما مل حيصل لغريه من الوزراء ، لكنه تآمر مع هوالكو ضـد  
 .الدولة اإلسالمية 

 ) .١٣/٢٤٩(البداية والنهاية  
، أبو أمحـد  عبد اهللا بن املستنصر باهللا منصور بن الظاهر حممد اهلامشي العباسي البغدادي )    ٣( 

ين العباس ببغداد ، وهو اخلليفة الشهيد الذي قتلـه  وهو آخر خلفاء ب) هـ٦٥٦-٦٠٩(
 .التتار بأمر هوالكو ، كان مشهوراً باخلري ، كثري التالوة حسن الصوت 

 ) .١٨٩-١٣/١٨٨(البداية والنهاية  



 

يكتف بذلك بل توجه إىل بالد الشام حيث استطاع السيطرة على بعضها ، 
فأخذ نابلس بالسيف ، واستمر الوضع على هذا املنوال من القتل والتخريب 
وإهدار احلضارة ، فلم تسلم حىت الكتب من هذا الدمار ، فقد كان جـيش  

ني الكتب يف دجلـة ،  املغول يبين االصطبل خليله من الكتب ، وألقيت مالي
تار ، لوال أن قيض اهللا عز وجل ت، وكاد األمر يتم لل )١(وأقاموا ا اجلسور 

 .هلم املماليك فوقفوا يف وجههم وهذا ما سنلقي عليه الضوء الحقاً 

 .اخلطر الصلييب : ثانياً 

بدأت احلركة الصليبية يف أواخر القرن اخلامس اهلجري ، وترتـب  
املدى يف تاريخ الشرق والغرب ، وكانت هنـاك عـدة   عليها نتائج بعيدة 

محالت صليبية على بالد املسلمني ، انتصر الصليبيون يف احلملة األوىل ، مما 
فعل عنيفة يف العامل اإلسالمي األمر الذي استثار بعض الزعماء  ةأدى إىل رد

املخلصني يف املشرق اإلسالمي ودفعهم إىل القيام حبركة جهاد واسعة ضـد  
صليبني ، ومل تلبث أن أدت حركة اجلهاد يف القرن السادس اهلجري ، إىل ال

. علـى مسـرح التـاريخ     )٣(مث ابنه نور الدين  )٢(بروز عماد الدين زنكي 
لوا طمعاً يف ملك مصر عن نور الـدين ، بـل إن   والواقع إن الصليبني مل يق

ر يف بيـت  الصليبني سعوا المتالك مصر منذ الوقت الذي استقرت هلم األمو

                                                 
 ) .١/٦١(نقالً عن حمقق اإلاج شرح املنهاج )    ١( 
وكان مـن خيـار امللـوك    ) هـ٥٤١-(....عماد الدين زنكي ابن قيم الدولة التركي )    ٢( 

وأحسنهم سرية وشكالً ، خضعت له ملوك األطراف وكان من أشد الناس غرية علـى  
 .نساء الرعية ، وأجود امللوك معاملة وأرفقهم بالعامة 

 ) .١٢/٧٢٧(البداية والنهاية  
يد الزنكي نور الدين حممود ابن امللك األتابك قسيم الدولة ، عماد الدين نور الدين أيب سع)    ٣( 

مث تقدم فافتتح دمشق ، فأحسن " املوصل " أعطاه أخوه سيف الدين ) هـ٥٦٩-٥١١(
 .إىل أهلها وتوالت فتوحاته ، كان من أعدل امللوك يف عصره 

 ) .١٢/٨٠٧(البداية والنهاية  



 

املقدس ، يف الوقت نفسه رأى نور الدين حممود أن اجلبهة اإلسالمية املتحدة 
ال تستدير حلقتها وتكتمل إال باالستيالء على مصر بالذات ، األمر الذي جعـل  
من مصر ميداناً رئيسياً يف الصراع بني نور الدين حممود والصليبيني ، فأرسل نور 

 )١(شـريكوه  بقيادة أسد الـدين  ) هـ٥٥٩(ة الدين محلته األوىل إىل مصر سن

ابن أخ شريكوه وعرب سلسلة من األحداث الـيت تـويف    )٢(صالح الدين و
خالهلا نور الدين حممود ، وكانت وفاته خسارة كـربى للمسـلمني ؛ ألن   

بني ورثته هذا األمر الذي يهـدد   ةبوفاته تظهر مشكلة تقسيم دولته الواسع
ألحداث عال شأن صالح الدين يف جهاده ضـد  وحدة املسلمني ، بني هذه ا

اليت تعترب نقطة حتول خطرية يف تاريخ  )٣(الصليبيني حىت كانت موقعة حطني 
احلروب الصليبية مث استطاع صالح الدين دخـول بيـت املقـدس عـام     

وعامل الصليبيني معاملة حسنة ، مما جعل كثري من املـؤرخني  ) هـ٥٨٣(
ح الدين ، وبالفرق بني معاملته للمسيحني األوروبيني يشيدون بتسامح صال

ومعاملة الصليبيني للمسلمني عندما استولوا علـى بيـت املقـدس عـام     
) هـ٥٨٣(مث تابع هجماته الكبرية الشاملة على الصليبيني عام ) هـ٤٩١(

ومل تكد متر ثالث سنوات على ذلك اهلجوم حىت انكمشـت املمتلكـات   
الدين حمتفظاً بالسيطرة على داخليـة   الصليبية يف بالد الشام ، وظل صالح

                                                 
) هـ٦٣٨ت(أسد الدين شريكوه بن ناصر الدين حممد بن أسد الدين شريكوه بن شاوي )    ١( 

ها امللك الناصر صالح الدين بعد موت أبيه ، فمكث منها سبعاً ومخسني سنة ، واله إيا
 .كان من أحسن امللوك سرية ، طهر بالده من اخلمور ، وكانت وفاته حبمص 

 ) .١٣/١٨٢(البداية والنهاية  
ك يوسف بن األمري جنم الدين أيوب بن شاذي الدويين ، مث التكرييت السلطان الكبري ، املل)    ٢( 

لإلمـارة ، مهيبـاً    خليقـاً كان ) هـ٥٨٩-٥٣٢(الناصر ، صالح الدين ، أبو املظفر 
 .شجاعاً حازماً ، جماهداً كثري الغزو ، كان درعاً لإلسالم 

 ) .١٣/٥(؛ البداية والنهاية ) ٢١/٢٧٨(سري أعالم النبالء  
ة ، وا قرب شـعيب  حطني بكسر أوله وثانيه ، وياء ساكنة ، قرية بني أرسوف وقيساري)    ٣( 

 .عليه السالم ، وقعت املعركة بني الناصرة وطربية 
 ) .٢/٢٧٣(معجم البلدان  



 

فلسطني ، وخباصة بيت املقدس لكن سنة احلياة يف املوت أدركت صـالح  
الدين فجاءت وفاته خسارة كربى للعامل اإلسالمي ، وما ترتب على ذلـك  
من خالفات بني املسلمني حول تقسيم األراضي ، كان الصليبيون يتربصون 

جيشاً قوياً يف مطلع القرن السابع اهلجـري  باملسلمني الدوائر ، وقد نظموا 
بعد معرفتهم بضعف املسلمني وتناحرهم ، للهجوم علـى مصـر والشـام    

وهكـذا   )١() هـ٦٢٦(الحتالهلما مث احتالل القدس وكان هلم ذلك عام 
 –كما سبق  –نالحظ أن هذا هو نفس العام الذي تويف فيه جنكيز خان مث تابع 

، إذاً هذان احلدثان العظيمان مها أهم األحـداث   هوالكو هجومه على املسلمني
اليت حصلت يف القرن السابع ، واللذان كان هلما األثر الواضـح يف األحـداث   

 .بعدمها يف القرن الثامن ، وقد برز يف خالل هذين احلدثني دور املماليك 

 .ظهور املماليك : ثالثاً 

ملسـلمني ،  وسط الفوضى الضارية اليت عمت العالقات بني حكام ا
ـ وخاصة يف مصر والشام ، ف بة حرص كل حاكم أو ملك على تكوين عص

لنفسه يعتمد عليها يف االحتفاظ بإماراته ، فلم جيد أمراء املسلمني يف ذلـك  
وسيلة لتحقيق هدفهم إال عن  –سواء كانوا أيوبيني أو غري أيوبيني  –العصر 

فاشتروا منهم أعداداً  – يق األبيضقأو الر –طريق اإلكثار من شراء املماليك 
كبرية وعنوا بتدريبهم ونشأم ليكونوا عدة وسـنداً ، وهكـذا شـهدت    
السنوات األخرية من القرن السادس اهلجري والنصف األول مـن القـرن   
السابع ازدياد نفوذ املماليك يف خمتلف اإلمارات والدول اإلسالمية وسرعان 

حداث ، فقد كانوا أول من وقـف  ما كان هلؤالء املماليك كلمة مسموعة يف األ
وتوجـه  ، ، فلم يؤثر يف نفوسهم ما ذاع عن التتار من قوة وبطشيف وجه التتار 

                                                 
؛ احلركـة الصـليبية   ) ١٥،  ١١ص(مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليك : ينظر )    ١( 

)٩٢٠،  ٢/٨٧١. ( 



 

، والتقـى اجلمعـان    )١(اجليش اإلسالمي من مصر بقيادة امللك املظفر قطز 
، ) هـ٦٥٨(يف عام  )٢(فأنزل جند اهللا بالتتار هزمية نكراء عند عني جالوت 

يف مالحقة  )٣(التقهقر ، وأرسل املظفر قطز قائده بيربس وأخذوا يف التراجع و
 ت، من جهـة أخـرى ازداد   بكاملهاالشام وىل على التتار وطردهم ، فأست

سطوم خاصة عندما هزموا الصليبيني هزمية ساحقة ، مث ختلصوا من توران 
آخر ملوك األيوبيني بعد أن أساء معاملتهم وأحسوا منه بنية القضاء  )٤(شاة 
يف مصر وامتد نفوذها ليشمل ) هـ١٤٨(يهم ، وذا أقاموا دولتهم عام عل

، إال أم مع كل ذلك خمتلفون يف األصول متفاوتون  )٥(بالد الشام واحلجاز 
 :يف الطبقات فدب اخلالف بينهم وانقسموا إىل دولتني مها 

 :املماليك البحرية  -١

مشايل البحر  –اق كان معظمهم من األتراك الوبني من بالد القفج
وقد أمجع املؤرخون بأم  –قرب حبر قزوين  –ومن بالد القوقاز  –األسود 

                                                 
جاعاً بطالً حيبـه  كان ش) هـ٦٥٧-(....التركي قطز بن عبد اهللا املعزي ، سيف الدين )    ١( 

الناس كثرياً ملا كان على يديه من نصر وفتوحات ، مات شهيداً وهو راجع إىل مصـر ،  
 .حيث قتله بعض األمراء 

 ) .١٣/٢٥٣(؛ البداية والنهاية ) ٢٣/٢٠٠(سري أعالم النبالء  
عني جالوت اسم أعجمي ال ينصرف ، وهي بليدة لطيفة بني بيسان ونابلس من أعمـال  )    ٢( 

 .فلسطني 
 ) .٤/١٧٧(معجم البلدان  

يعد من ) هـ٦٧٦-(....بيربس التركي البندقداري مث الصاحلي ، ركن الدين أبو الفتوح )    ٣( 
 .وأيام عظيمة سطرها التاريخ  الفرسان الشجعان ، له فتوحات مشهورة ،

 ) . ١٣/٣١٧(البداية والنهاية  
ثامن سالطني الدولة األيوبية ) هـ٦٤٨ت(دين أيوب توران شاة ابن امللك الصاحل جنم ال)    ٤( 

 .وآخرهم ، قاتل الفرنج واسترد دمياط 
 ) .١٢/٨٣٣(؛ البداية والنهاية ) ٢/٣٥١(السلوك  

؛ مصر والشام يف عصر األيوبيني ) ١/١٨(سالطني املماليك ؛ عصر ) ٤٦٤ص(تاريخ اخللفاء )    ٥( 
 ) .١٦٦-١٦٥ص(واملماليك 



 

امتازوا عن غريهم من الطوائف حبسن الطلعة ومجال الشكل وقوة البـأس ،  
فضالً عن الشجاعة النادرة ، هذه الصفات ، وعوامل أخرى من الظـروف  

العصر األيويب مـن جهـة   اخلارجية والداخلية اليت أحاطت مبصر يف أواخر 
أخرى ، متكن املماليك من االستئثار حبكم مصر ، ومل يلبـث أن توصـل   

-٦٤٨(البحرية بالذات إىل السلطنة ، وظلوا حيكمون مصر حنو قرن وثلث 
استطاعوا فيها مواجهة املشاكل العديدة اليت واجهت املسلمني يف ) هـ٧٨٤

 . )١(مصر والشام 

 .الربجية " اجلراكسة " املماليك  -٢

عندما زالت دولة املماليك البحرية ، حلت حملها دولة أخرى مـن  
املماليك أيضاً ، هم املماليك اجلراكسة أو الربجية ، وعمرت أكثـر مـن   

سنة سكنوا أبراج قلعة اجلبل ، حيث اعـتىن بتربيتـهم السـلطان    ) ١٣٤(
اجلراكسة  ، وأكثر من شرائهم ليكونوا سنداً له وألوالده وينتمي )٢(قالوون 

إىل املناطق الواقعة إىل الشمال من حبر قزوين والدولتان البحرية واجلركسـية  
متداخلتان وال يوجد بينهما فارق إال أن مبدأ الوراثة يف احلكم غري موجـود  

 . )٣(يف اجلراكسة على خالف ما كان يف البحرية 

ونالحظ مما سبق استمرار مصر حتت حكم سالطني املماليك أكثـر  
 .قرنني ونصف قرن من 

                                                 
؛ تـاريخ  ) ١٦٥ص(؛ مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليـك  ) ١/٣(شايف الدليل ال)    ١( 

 .) ٢٤ص(املماليك البحرية 
كان من أجل سالطني مصـر  ) هـ٦٨٩ت(املنصور قالوون أبو املعايل الصاحلي التركي )    ٢( 

 .صاحلاً ذا أمهية عالية وحسن سياسة 
 ) .٢/١٠٦(؛ حسن احملاضرة ) ٢/٥٤٨(الدليل الشايف  
؛ مصر والشام يف عصـر  ) ١٤٦/١٤٧ص(؛ عصر سالطني املماليك ) ٣/٤٠٥(السلوك )    ٣ (

 ) .١٦٨-١٦٧ص(األيوبيني واملماليك 



 

من خالل األحداث السياسية السابقة ميكن إلقاء الضوء على أهـم  
النتائج املترتبة على تلك األحداث واملتمثلة يف احلياة االقتصـادية ، احليـاة   

 .العلمية 

 .الحياة االقتصادية  :المطلب الثاني 

 الفترة الزمنية الطويلة املتمثلة يف قرنني ونصف مدة حكم املماليـك 
فترة زمنية طويلة جداً تؤثر بشكل كبري يف احلياة من مجيع اجلوانـب وقـد   
غدت مصر والشام يف تلك احلقبة الزمنية مركز التجارة العاملية اليت كانـت  
حمصلتها الثروة اهلائلة اليت متتع ا املماليك ، لذا عىن املماليك بأوجه االقتصاد 

 .ة وخارجية املختلفة من زراعة وصناعة ، وجتارة داخلي

 :وفيما يلي معرفة كل جانب على حدة 

 :ففي الزراعة 

أدرك سالطني املماليك أمهية الزراعة للبالد ، بوصفها عماد الثـروة  
القومية ، فأنشئوا اجلسور وشقوا الترع لتوفري املياه لألراضي الـيت يتعـذر   

 .وصول املاء إليها 

 : واجلسور نوعان 

ور العامة اجلامعة للبالد الكثرية ، اليت وهي اجلس: اجلسور السلطانية 
 .تعمر يف كل سنة من الديوان السلطاين 

وهي اخلاصة ببلد دون بلد ، ويتوىل عمارا األمراء : اجلسور البلدية 
 .واألخيار وغريهم من أموال البالد اجلارية يف إمارام 

 وقد كان من أهم احلاصالت الزراعية القمح اليت كان حمصوله يفيض



 

 .عن حاجة البالد أحياناً ، وعندئذ كان السالطني ميدون بالد الشام واحلجاز به 

عدا أنواع الفواكه واخلضروات باإلضافة إىل الزهـور والريـاحني   
وغريها باإلضافة إىل الثروة الزراعية عين السالطني بالثروة احليوانية ، فأكثروا 

تربيتها حىت ازداد عدد املواشي من نتاج األغنام وجلب األنواع املمتازة منها ل
 . )١(ت ساللتها تفعوأر

 :أما الصناعة 

فقد ازدهرت يف عصر املماليك نتيجة لكثرة الثروة ، اليت انعكـس  
أثرها يف هذا اجلانب فجاءت املصنوعات يف تلك الفترة راقية ، بلغت مدى 

يف هـذا  بعيـد يف اإلتقان والدقة ، واحتلت الصناعات احلربية مكاناً بارزاً 
اال ، وأكثر بروزها يف صناعة السفن احلربية ، ذلك أن دولة املماليك دولة 
حربية بكل معىن الكلمة ، لذلك حرص السالطني على إنشاء أسطول حبري 
قوي حيمي شواطئ دولتهم الواسعة ، وكانت السفن احلربية أنـواع منـها   

 .الشواين ، واحلراريق ، والطرائد 

نت أعظمها شأناً ، فقد كانت كبرية أقيمت فيهـا  فكا: أما الشواين 
 .أبراج وقالع للدفاع واهلجوم 

فقد كانت أقل حجماً ، وهي مبثابة ناقالت للجنـد  : أما احلراريق 
 .والذخرية 

فهي السفن اخلاصة حبمل اخليل ، وكانت تسع لنحـو  : أما الطرائد 

                                                 
؛ مصر والشام يف عصر األيـوبيني واملماليـك   ) ٢٧٥(العصر املماليكي يف مصر والشام )    ١( 

 ) .٢٨٦-٢٨٣ص(



 

 . )١(أربعني فرساً ، وأحياناً لثمانني فرساً 

 

 

 :التجارة اخلارجية أما يف 

اصطحـب قيام دولة املماليك ازدهار طريق البحر األمحر ومـوانئ  
مصر ، واضمحالل ما عداه من طرق التجارة الرئيسة األخرى بني الشـرق  
والغرب ، وقد ترتب على غزوات املغول انعدام األمن يف تلـك الطـرق ،   

قت الذي قـل  واعتداء اللصوص على القوافل والتجارة ، وكان ذلك يف الو
فيه إقبال السفن التجارية اآلتية من الشرق األقصى على اخللـيج ، بسـبب   
ازدياد نشاط القراصنة من سكان جزر البحرين يف ذلك اخلليج ، ومـن مث  
حتولت السفن التجارية إىل اليمن وميناء عدن بالذات مما أدى إىل انتعـاش  

ليك يف مصر فرصة ذهبية طريق البحر األمحر األمر الذي أتاح لسالطني املما
لإلفادة من القيام بدور الوسيط بني جتار الشرق وجتـار الغـرب ، وذلـك    
بتنشيط التجارة يف البحر األمحر مبختلف الطرق ويف الوقت الذي حـرص  
سالطني املماليك على تشجيع جتار الشرق بوجه خـاص علـى احلضـور    

األوروبـيني ،   ببضائعهم إىل مصر ، حرصوا أيضاً على الترحيب بالتجـار 
، فترتب على ذلك أن كثر عددهم  فقدموا كافة التسهيالت للتجار الغربيني

وهكذا جنحـت مصـر يف   . كافة البضائع اليت حتتاج إليها البالد  رواحضوأ
عصر سالطني املماليك يف أن تستأثر باجلزء األكرب من التجارة العاملية بـني  

 . )٢(الشرق والغرب 

                                                 
 ) .٢٩١-٢٨٨ص(العصر املماليكي يف مصر والشام )    ١( 
 ) .٣٠٣-٢٩٦ص(العصر املماليكي يف مصر والشام )    ٢( 



 

 : أما التجارة الداخلية

بأسـواقها العـامرة ،    –وخاصة القاهرة  –اشتهرت املدن املصرية 
وكان كل سوق خيتص بنوع معني من البضائع ، وقد حفلت البالد يف ذلك 
العصر باملنشآت اخلاصة بالتجارة والتجار على خمتلف جنسيام ، ومل يترك 

، سالطني املماليك حركة البيع والشراء يف األسواق دون حسيب أو رقيب 
وإمنا كان هناك املسؤول عن مراقبة ذلك وضبط كل من حياول التالعب يف 
األسعار أو األوزان على وجه الصرامة والشدة ، هذا األمر انعكـس علـى   
ضة التجارة الداخلية فارتقت يف ذلك العصر وأصبحت الـبالد مكتظـة   

 . )١(بأنواع كثرية من خمتلف أصناف املواد التجارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ) .٢٨٨ص(مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليك )    ١( 



 

 

 

 

 

 .الحياة العلمية : المطلب الثالث 

لعلم والعلماء ، فقد وجد منهم مـن  اشجع بعض سالطني املماليك 
مرة أو مرتني أو أكثر كل أسبوع ، الس العلمية والدينية حرص على عقد ا

وكانت تبحث يف تلك االس املسائل واملشاكل العلمية والدينية اليت تناقش 
ماء والفقهاء ، كما حرص سالطني املماليـك  فيها احلاضرون من كبار العل

على إنشاء كثري من املدارس ، فضالً عـن املؤسسات األخرى اليت قامـت  
أحياناً بوظيفة املدارس مثل املساجد ، ومن املدارس العديدة الـيت أسسـها   
سالطني املماليك املدرسة الظاهرية نسبة إىل الظـاهر بيـربس ، ومدرسـة    

أنشأها يف القاهرة ، ومل تكن مجيع املدارس يف املدن ،  اليت )١(السلطان برقوق
الـيت أنشـأها    )٢(وإمنا كان هناك مدارس يف القرى قبل مدرسة سرياقوس 

 . )٣(السلطان برسباي 

                                                 
برقوق بن أنس بن عبد اهللا اجلركسي ، كان امسه الطنبغا فسماه سيده يليفا الكبري برقوقاً )    ١( 

 .ور كان شهماً شجاعاً ذا دراية باألم )هـ٨٠١ت(لنتوء يف عينيه 
 ) .٧/٦(شذرات الذهب  

 .بليدة صغرية يف نواحي القاهرة مبصر : سرياقوس )    ٢( 
 ) .٣/٢١٨(معجم البلدان  

ـ ٩٢٢ت(قانصوه بـن عبد اهللا الظاهري األشريف الغوري ، أبو النصر )    ٣(  جركسـي  ) هـ
 .اً األصل ، كان عظيم الدهاء قوي التدبري ، فثبت يف السلطنة ثباتاً عظيماً ، مات قهر

 ) .٥/١٨٧(األعالم  



 

ومل يقتصر األمر على افتتاح املدارس مبصر ، وإمنا أقاموا كثرياً منـها  
أن السـلطان   يف خمتلف أحناء دولتهم الواسعة ، ومن ذلك ما نسمعه مـن 

إنشاء مدارس عديدة يف مصر والشام واحلجاز كما أنشـأ  قام ب )١(قايتباي 
 .السلطان الغوري مدرسة يف مكة 

ولقد كانت املدارس مركزاً لتدعيم الفقه السين ، فحرصوا علـى أن  
 .جيعلوا منها أداة خلدمة السنة ومذاهبها 

أكسبت عصر  ومل تكن املدارس هي املؤسسات الدينية الوحيدة اليت
املماليك طابعه الديين اخلاص ، بل شهد ذلك العصر إقامة مؤسسات أخرى 
عديدة مثل املساجد والزوايا وغريها ، وقد قامت املدرسة واجلـامع بـدور   
مزدوج يف خدمة الدين والعلم ، غـري أن الفـرق بينـهما ، أن املدرسـة     

ن طريق تـدريس  استهدفت أوالً خدمة العلم وجاء نشاطها الديين ضميناً ع
العلوم الدينية ، وبالعكس مع اجلامع حيث أن خدمة الدين وإحياء شعائره ، 
وبعـد ذلك جاء استخدام بعض املساجد يف التدريس ليحقق غرضاً آخـر  
ثانوياً ؛ ألن العلوم الدينية من فقه وحديث وتفسري احتلت مكان الصدارة يف 

 . )٢(دراسات ذلك العصر 

هار احلياة العلمية يف عصر املماليك ، هو عظم وخري ما يدل على ازد
الثروة العلمية اليت وصلتنا من ذلك العصر بالذات ، وما زالت دور الكتـب  
يف مجيع أحناء العامل مشحونة مبئات املخطوطات اليت ترجع إىل عصر سالطني 

فإذا أضـفنا إىل هـذه   . املماليك مبصر ، واليت تناولت معظم ألوان املعرفة 
طات النسبة الضئيلة اليت طبعت من تراث العصر املماليكي ، والكتب املخطو

                                                 
-٨١٥(قايتباي احملمودي األشريف مث الظاهري ، أبو النصر سـيف الـدين اجلركسـي    )    ١( 

 .كان مقبالً على أفعال اخلري ، مقرباً للعلماء والصلحاء ، حمباً للفقراء ) هـ٩٠١
 ) .٥/١٨٨(األعالم  

 ) .٣٥١،  ٣٤٨ص(العصر املماليكي يف مصر والشام )    ٢( 



 

اليت فقدت ومل نعد نعرف عنها سوى أمساءها وأمساء مؤلفيها ، أدركنـا أن  
مصر شهدت يف عصر املماليك نشاطاً علمياً فائقاً مل تشهد مثله يف عصـر  

 . )١( العريقآخر من تارخيها 

 

 .ة الحياة االجتماعي: المطلب الرابع 

إن أكثر ما يؤثر على احلياة االجتماعية يف عصر من العصـور هـي   
احلالة السياسية وقد رأينا مدى قوة املماليك يف العصور اليت حكمت فيها ، 
ولقد قام نظام الطبقات وكل طبقة هلا من االمتيازات واحلقوق مـا لـيس   

جتماعية إىل للطبقة اليت تليها ، وميكن تقسيم العصر اململوكي من الناحية اال
 :قسمني مهمني 

 .احلاكمة : الطبقة األوىل 

وهم املماليك من السالطني واألمراء والقواد وحاشيتهم ، وقد عاشوا 
طبقة ارستقراطية حيكمون البالد ويتمتعون باجلزء األكرب من خرياا دون أن 

 وقد شهد الرحالة األجانب الذين زاروا مصـر .  )٢(حياولوا االمتزاج بأهلها 
يف ذلك العصر بعظم ثروة أمراء املماليك وحياة الترف والنعيم اليت عاشوا يف 
ظلها ، وبالغ بعضهم يف النعيم والترف والبذخ واستكثروا من شراء اجلواري 
والعبيد حىت صاروا ظاهرة واضحة يف هذا اتمع ، وعمـد السـالطني إىل   

الشـعب  فرض الضرائب على الشعب األمر الذي انعكـس علـى أفـراد    
 . )٣(بشعورهم بالقهر الشديد 

                                                 
 ) .٢٩٣ص(مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليك )    ١( 
؛ مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليك ) ٥/٢٤١(موسوعة التاريخ اإلسالمي : ينظر )    ٢( 

 ) .٢٨٨ص(
 ) .٢٨٨ص(؛ مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليك ) ١/٥٠٧(السلوك : ينظر )    ٣( 



 

 . )١(احملكومة : الطبقة الثانية 

 :وميكن تصنيفهم على درجات وهم 

العلماء ومنهم القضاة والفقهاء واملدرسون وميكـن تقسـيمهم إىل    -١
 :قسمني 

 .فئة تم بالوظيفة الرمسية اليت تضمن هلا احلياة الكرمية  - أ

ـ ما كـان العا فئة تم بنشر العلم وإصالح اتمع مه - ب د ئ
،  )٢( ماملادي وهذه الفئة استطاعت امتالك قلوب الناس وثقته

وكان هلم أكرب األثر يف نشر العلم وازدهاره املنقطع النظري 
 .  )٣(يف تلك احلقبة الزمنية 

 :التجار  -٢

وهذه الطبقة استطاعت االحتفاظ لنفسها مبكانة مرموقة يف اتمـع  
ألم كانوا حيظـون بعنايـة واحتـرام     ومستوى الئق يف املعيشة ، وذلك

السالطني نظراً ملا يقدمونه من إمدادات مالية للدولة عند الشدائد ، غـري أن  
طبقة التجار مل تكن كلها على هذا املستوى ، فقد كان منهم التجار الباعة 
وهم متوسطو احلال ، غري أم أعلى مرتلة من الطبقة اليت تلـيهم ؛ ألـم   

 . )٤(يسكنون املدن 

 :الفالحون  -٣

                                                 
 ) .٣٧ص(ة إغاثة األمة بكشف الغم)    ١( 

 ) .٢١٦،  ٣/٢١٢(املختصر أليب الفداء )    ٢( 

 ) .٣٥-٣٤(معيد النعم )    ٣( 

 ) .٢٨٨ص(مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليك )    ٤( 



 

وهم املزارعون الذين يسكنون الريف والقرى ، فقد كانوا حييـون  
حياة أقرب إىل البؤس واحلرمان ، ومل يكن حيق هلم االلتحاق باجلنديـة وال  

 . )١(املدارس 

 

من خالل ما سبق نستطيع تلخيص أجماد املماليك اليت ستظل عالقـة  
 :يف ذاكرة التاريخ ال تنسى ، وهي 

لتتار واالنتصار عليهم ، وإعادة البالد اليت عاثوا فيها فساداً دحر ا -١
 .إىل ما كانت عليه من أجماد 

إخراج الصليبيني من بالد املسلمني اليت استولوا عليها يف فترة من  -٢
 .فترات ضعف املسلمني وتناحرهم 

قوة شوكة املسلمني يف نواحي خمتلفة يف احلياة ، من أمهها الناحية  -٣
 .العلمية 

ن خالل ما سبق عن عصر املؤلف وأهـم األحـداث السياسـية    م
واالقتصادية واالجتماعية والعلمية حيث مل تكـن الفتـرة الزمنيـة مليئـة     
باألحداث فحسب ، بل كان املكان هو بؤرة هذه األحداث ، مـع ذلـك   
خيرج جهبذ من اجلهابذة كالشيخ اإلمام السبكي يف تلك الفترة ، ويصنف ما 

مصنفاً منها االبتهاج شرح املنهاج حيتاج تصـنيفه فقـط    )١٥٠(يربو على 
 –كما سيتضح من خالل الفصل الثالـث   –عمراً ، مع ذلك يؤلف غريه 

الشك أن توفيق اهللا عز وجل واإلميان به والسعي لطلب رضائه ، كل ذلك 
جيعل الظروف واملصاعب اليت تكون عند بعض الناس عوائق تعـيقهم عـن   

                                                 
 ) .٢٨٨ص(مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليك )    ١( 



 

ضهم اآلخر سالمل إن مل تكن مصاعد يرتقوا ا أعلـى  التقدم ، فهي عند بع
درجات التقدم والرقي ، ليسطروا أمساءهم مباء من ذهب يف صفحات كتب 
التاريخ ، وقد كان السبكي واحداً من هؤالء األعالم كما سيتضح من خالل 

 .الترمجة له يف الفصل الثالث 

 

 

 :املبحث الثاني 
 دراسة عن حياة اإلمام السبكي

 :تمل على مثانية مطالب ويش

 .امسه ونسبه : املطلب األول 

 .مولده ونشأته : املطلب الثاني 

 .مكانته العلمية : املطلب الثالث 

 .شيوخه وتالميذه : املطلب الرابع 

 .توليه القضاء ومناصبه : املطلب اخلامس 



 

 .مصنفاته : السادس  املطلب

 .ثناء العلماء عليه : السابع  املطلب

 . ثيهوفاته ومرا: الثامن  املطلب
 

 .دراسة عن حياة اإلمام السبكي : المبحث الثاني 

 .اسمه ونسبه : المطلب األول 

 : )١( امسه ونسبه

هو اإلمام الشيخ علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن 
موسى بن متام بن حامد ابن حيىي بن عمر بن عثمان بن علي بن سوار بـن  

 :سبكي سوار بن سليم ال

الشيخ اإلمام الفقيه احملدث ، احلـافظ املفسـر   : قال ابنه تاج الدين 
املقرئ األصويل ، املتكلم النحوي ، اللغوي ، األديب احلكيم املنطقي اجلديل 

 وقد. اخلاليف النظار شيخ اإلسالم ، قاضي القضاة ، تقي الدين ، أبو احلسن 
إنه لفوق مـا وصـفته ،   أقسم باهللا: مث قال  ةشرفوصفه بصفات كثرية م

وإين لناطق ذا وغالب ظين أين ما أنصفته ، وإن الغيب سيظن يف أمـراً مـا   

                                                 
؛ الـدرر الكامنـة   ) ١٤/٦٧٨(؛ البداية والنهايـة  ) ٥/٣٠٥(طبقات الشافعية الكربى )    ١( 

؛ طبقـات احلفـاظ   ) ٢/١٧٦(؛ بغيـة الوعـاة   ) ١/١٥٥(؛ غاية النهاية ) ٣/١٣٤(
؛ الفتح املـبني  ) ٦/١٨٠(؛ شذرات الذهب ) ١/٤١٢(؛ طبقات املفسرين ) ٥٢٥ص(
 ) .٣٧٨ص(؛ أصول الفقه تارخيه ورجاله ) ١٧٦-٢/١٧٥(



 

 .  )١(تصورته 

ومعشر السبكي ينتسبون إىل األنصار كما جاء عن تاج الدين حيث 
رمحه اهللا ، نسبتنا معاشر السبكية إىل األنصار  )٢(نقلت من خط اجلد " قال 

 – )٣(ة شرف الدين الـدمياطي  بيت احلافظ النساوقد رأ. رضي اهللا عنهم 
األنصـاري   –رمحـه اهللا   –يكتب خبطه للشيخ اإلمام الوالد  –رمحه اهللا 
األنصاري ،  –رمحه اهللا خبطه لنفسه  –ومل يكتب الشيخ اإلمام .. اخلزرجي 

قط ، وإن كان شيخه الدمياطي يكتبها له ، وإمنا كان يترك اإلمـام كتابـه   
عقله ومزيد ورعه ، فال يرى أن يطرق حنـوه طعـن مـن     ذلـك ، لوفور

املنكرين ، وال أن يكتبها مع احتمال عدم الصحة ، خشية أن يكون قد دعا 
نفسه إىل قوم وليس منهم ، وقد كانت الشـعراء ميدحونـه ، وال خيلـون    
قصائدهم من ذكر نسبته إىل األنصار ، وهو ال ينكر ذلك عليهم ، وكـان  

 . )٤(" أتقى هللا من أن يسكت على ما يعرفه باطالً رمحه اهللا أورع و

 

 

                                                 
 ) .٣٠٧-٥/٣٠٥(طبقات الشافعية الكربى )    ١( 
حـدث  ) هـ٧٣٥-٦٦٠(عبد الكايف بن علي بن متام السبكي ، زين الدين ، أبو حممد )    ٢( 

بالقاهرة واحمللة ، خرج له احلافظ تقي الدين أبو الفتح حممد بن عبد اللطيف ابن حيـىي  
 .يق العيد دقالسبكي مشيخه حدث ا ، كان من أعيان نواب الشيخ تقي الدين بن 

 . )٥/٢٧٨(طبقات الشافعية الكربى  
عبد املؤمن بن خلف بن أيب احلسن بن شرف بن اخلضر بن موسى التوين احلافظ شـرف  )    ٣( 

يف معرفة األنساب ، وإمام احلـديث   األساتذةأستاذ ) هـ٧٠٥-٦١٣(الدين الدمياطي 
 " .السرية النبوية " " قبائل اخلزرج وقبائل األوس " من مصنفاته 

 ) .٥١٥ص(طبقات احلفاظ  ؛) ٢٩٢-٥/٢٨٥(طبقات الشافعية الكربى  
 ) .٢٨٠-٥/٢٧٩(طبقات الشافعية الكربى )    ٤( 



 

 

 

 

 

 

 

 .مولده ونشأته : المطلب الثاني 

 .مولده : أوالً 

ـ ٦٨٣(ولد يف ثالث يوم من صفر سنة  وكـان   )١() م١٢٨٤/هـ
، ويف حمافظـة   )٣(العبيد ، إحدى قرى حمافظة املنوفية  )٢(مولده بقرية سبك 

ف اآلن ، وامسها الرمسي سبك الضحاك ، املنوفية سبكان أحدامها مبركز منو
ويقال هلا سبـك الثالث ، النعقاد سوقها يوم الثالثاء ، واألخرى مبركـز  

                                                 

 ) .٥٢٥ص(؛ طبقات احلفاظ ) ٥/٣٠٧(طبقات الشافعية الكربى )    ١( 

سبك اسم التمساح يف املصرية القدمية ، ويف وجود قريتني ذا االسم داللـة علـى أن   )    ٢( 
ا أو معبودمها على حد تعـبري علمـاء   هلهمكان الويل املعتقد فيهما أو كان أالتمساح ، 

 . اآلثار

 ) .١٠٩ص(تقي الدين السبكي وأثره يف الفقه والقضاء  

املنوفية مبصر يف جنوب الدلتا ما بني فرعي دمياط ورشيد ، وعرفت ذا االسم يف عهـد  )    ٣( 
 .الدولة الفاطمية 

 ) .١٠٩ص(ء ؛ تقي الدين وأثره يف الفقه والقضا) ٥/١٢٦(معجم البلدان  



 

، وامسها الرمسي سبك العويضات ، ويقال هلا سـبك العبيـد ،    )١(امشون 
وسبك األحد ؛ النعقاد سوقها يوم األحد ، وهي اليت منها اإلمام الشيخ تقي 

 .الدين السبكي 

العويضات هو االسم الباقي حىت اآلن ، وهو الذي نشأ بـه   وسبك
الشيخ اإلمام النشأة األوىل ، حيث بدأ طلب العلم ـا إىل أن انتقـل إىل   

 . )٢(القاهرة 

 .نشأته : ثانياً 

نشأ اإلمام الشيخ يف بيت علم ، فتفقه يف صغره على والده ، وكان 
يستغرق غالـب ليلـه    على جانب عظيم ، حبيثبطلب العلم من االشتغال 

ومجيع اره ، وحكى أنه مل يأكل حلم الغنم ، إال بعد العشرين من عمره ، 
، وإمنا كان خيرج  )٣(حلدة ذهنه ، وأنه كان إذا شم رائحته حصل له شرى 

على املشايخ ، إىل أن يعود قريب الظهـر ،   فيقرأمن البيت صالة الصبح ، 
بطلـب  فيأكله ويعود إىل االشتغال  فيجد أهل البيت قد عملوا له فروجاً ،

ل ، ـبالليبطلب العلم ، وإىل املغرب ، فيأكل شيئاً حلواً لطيفاً ، مث يشتغل العلم 
وهكذا ال يعرف غري ذلك ، حىت زوجه والده بابنة عمه ، وعمره مخس عشـرة  
سنة ، وألزمها أن ال حتدثه يف شيء من أمر نفسها ، وكذلك ألزمها والـدها ،  

                                                 
 .مركز امشون مبدينة مصر يف حمافظة املنوفية )    ١( 

 ) .١٠٩ص(تقي الدين وأثره يف الفقه والقضاء  

 ) .١١٩ص(تقي الدين السبكي وأثره يف الفقه والقضاء )    ٢( 

 .أي اضطراب يف املعدة : شرى )    ٣( 
 ) .١٤/٤٣٠) (شرى/مادة(لسان العرب  



 

معه ، ووالده ووالـدها يقومـان    ت، فاستمر )١(لشيخ صدر الدين وهو عمه ا
بأمرمها ، وهو ال يراها إال وقت النوم ، وصحبته مدة ، مث إن والدها بلغه أـا  

 . )٢(طالبته بشيء من أمر الدنيا ، فطلبه وحلف عليه بالطالق ليطلقها ، فطلقها 

رياً يف حتصيله الشك أن اعتناء والده وعمه به إىل هذا احلد ساهم كث
العلمي ، وكما سبق وذكرنا األحداث السياسية اليت عاصرها ، مل تترك آثاراً 

إا تركت أثاراً فاستطيع أن أجزم أا : جانبية على حمصلته تلك ، وإن قلنا 
 .واضحة على شخصيته يف عزوفه عن الدنيا ، وتفرغه للعلم أثاراً إجيابية 

 .ة مكانته العلمي: المطلب الثالث 
نشأ الشيخ اإلمام بسبك العويضات ، وطلب ا العلم إىل أن حصل قدراً 
كبرياً مث انتقل إىل القاهرة ملالقاة شيوخها وعلمائها ، مث إنه دخل القـاهرة مـع   

 )٣(على ابن بنـت األعـز  " التنبيه وغريه " والده ، وعرض حمافيظ حفظها مثل 
، عرض  )٤(ابن دقيق العيد الدين ي إن والده دخل به إىل شيخ اإلسالم تق: قيل 

به إىل الرب ، إىل أن يصـري   عد: عليه التنبيه ، وإن الشيخ تقي الدين قال لوالده 
فلـم أعد :  -رمحه اهللا  -ه إىل الرب ، قال الوالد فاضالً عد به إىل القاهرة ، فرد

 .إال بعـد وفاة الشيخ تقي الدين ، ففاتتين جمالستـه يف العلم 

أنا ما أحتقق الشيخ تقـي  : ومسعت الوالد يقول : اج الدين وقـال ت

                                                 
ـ ٧٢٥(متام بن يوسف السبكي ، القاضي صدر الدين أبو زكريـا   حيىي بن علي بن)    ١(  ) هـ

برع يف الفقه وأصوله ، وتوىل قضاء بعض البالد املصرية ، ودرس الفقه علـى القـرايف   
 .املالكي ، درس باملدرسة السيفية بالقاهرة ، واستمر ا إىل وفاته 

 ) .١٤/١٢٠(؛ البداية والنهاية ) ٥/٤٣٨(طبقات الشافعية الكربى  
 ) .٣٠٨-٣٠٧(طبقات الشافعية الكربى )    ٢( 
أمحد بن عبد الوهاب بن خلف العالمي البصري ، عـالء الـدين بـن بنـت األعـز      )    ٣( 

 .كان فقيهاً أديباً ، درس يف القاهرة بالقطبية والكهارية وبدمشق بالظاهرية) هـ٦٩٩ت(
 .) ٥/٤٤٤(؛ شذرات الذهب ) ٤/٢٤٩(طبقات الشافعية الكربى  

 ) .١(من التحقيق هامش ) ٧٣٧ص(ينظر ترمجته )    ٤( 



 

بالقاهرة ، ورأيت  )١(، ولكين أذكر أين دخلت دار احلديث الكاملية  الدين
 . )٢( "شيخاً هيئته كهيئة الشيخ تقي الدين ، املوصوفة لنا ، لعله هو 

إنه مثل التـابعني  :  )٣(كان من العلم والورع حىت قال ابن فضل اهللا 
إالله ، " شيخ اإلسالم " ، حىت إن املزي مل يكتب لفظه  )٤(مل يكن منهم  إن

 .، ولشمس الدين أيب عمر عبد الرمحن بن قدامة  )٥(والبن تيمية 

وصح من طرق شىت عن الشيخ تقـي  " ولذلك قال ابنه تاج الدين 
الدين ابن تيمية ، أنه كان ال يعظم أحداً من أهل العصر كتعظيمه له ، وأنه 

ان كثري الثناء على تصنيفه يف الرد عليه ، ويف كتاب ابن تيمية الذي ألفـه  ك
لقد برز هـذا  : " يف الرد على الشيخ اإلمام يف رده عليه يف مسألة الطالق 

على أقرانه ، وهذا الرد الذي البن تيمية على الوالد مل يقف عليه ، ولكـن  
 . )٦(" مسع به ، وأنا وقفت منه على جملد 

 )٧(وغه يف الفقه مبلغاً عظيماً أن كان شيخه ابـن الرفعـة   وكان لبل

                                                 
هي دار احلديث مبصر ، بناها امللك الكامل ناصر الدين حممد بن أيب بكر بـن أيـوب ،   )    ١( 

 .هـ ٦٢١وكملت عمارا يف سنة 
 ) .١/١٠٢(مقدمة حتقيق اإلاج يف شرح املنهاج  

 ) .٥/٣٠٨(طبقات الشافعية الكربى )    ٢( 
أمحد بن حيىي بن فضل الدين بن جملي القرشي العدوي العمري الشافعي ، شهاب الـدين     ) ٣( 

كتاب وهو " مسالك األبصار يف ممالك األمصار " من مصنفاته ) هـ٧٠٠ت(أبو العباس 

 .حيث كان من نسل عمر " جليل مل يصنف مثله ، فواضل السمر يف فضائل عمر 
 ) .٣/١٦(شهبة ؛ طبقات ابن ) ٤٥ص(م املختص املعج 

 ) .٥/٣٣٣(طبقات الشافعية الكربى )    ٤( 
تفوق يف ) هـ٦٨٢ت(أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ، تقي الدين ، شيخ اإلسالم )    ٥( 

 " .شرح العمدة " " االستقامة " علم الفقه ، واختالف املذاهب من مصنفاته الكثرية 
 ) .١٦٧،  ٣/١٥٤(د ؛ املنهج األمح) ٤/١٤٩٦(تذكرة احلفاظ  

 ) .٥/٣٣٣(طبقات الشافعية الكربى )    ٦( 
 ) .٢(من التحقيق هامش ) ١٣٧ص(ينظر ترمجته )    ٧( 



 

فكان يعامله معاملة أقرانه ، حـىت أنـه   " املطلب " يعرض عليه ما يصفه يف 
حضر مرة إىل جملس احلافظ أيب حممد الدمياطي ، فوجد الشيخ اإلمام بـني  

 !!حمدث أيضاً : يديه ، فقال 

، يظن أنه ال يعـرف   وكـان ابن الرفعة لعظمة الشيخ اإلمام عنده
: قلت للسـبكي  : سواه ، فقال الدمياطي البن الرفعة ، كيف تقول ؟ قال 

إمام احملدثني ، فقال ابن الرفعة ، وإمام الفقهاء أيضاً ، : حمدث أيضاً ، فقال 
 . )٢(" وإمام األصوليني : ، فقال  )١(فبلغت شيخه الباجي 

 يقرن ختـام ختمـه إال   كل ذلك مل يشغله عن القران سراً وجهراً ، ال
بالشروع يف أخرى ، ومع انشغاله بالعبادة ، انشغل بالعلم فكان آية يف استحضار 
التفسري ، ومتون األحاديث ، وعزوها ، ومعرفة العلل وأمساء الرجال وتـرامجهم  
ووفيام ، ومعرفة صحيحهم وسقيمهم ، عجب االستحضار للمغازي والسـري  

ل ، آية يف استحضار مذاهب الصحابة والتـابعني ،  واألنساب ، واجلرح والتعدي
وفرق العلماء ، حبيث كانت تبهت احلنفية واملالكية واحلنابلـة ، إذا حضـروه ،   

مذهب الشـافعي ،   لكثرة ما ينقله عن كتبهم اليت بني أيديهم ، آية يف استحضار
وفروعه ، حبيث يظن سامعه أنه البحر الذي ال يغيب عنـه شـاردة ،    هدشوارو

وكان يستحضر الكتب الستة ، غري ما يستحضره من غريهـا ، مـن املسـانيد    
، واملعاجم واألجزاء ، ومن استحضار علم الكالم ، وعقائد الفرق من بـين آدم  

ولغتها ، فأمر غريب لقد كانوا يقرؤون عليـه  الستحضار أبيات العرب وأمثاهلا 
غالبها أو عامتها ، فلـم  ، فإذا مر م من الشعر ، سرد القصيدة ،  )٣(الكشاف 

أمجع من يعرفه على أن كـل ذي فـن إذا   : يترك فن إال وتبحر به ، وباجلملة 
                                                 

-٦٣١(علي بن حممد بن عبد الرمحن بن خطاب الباجي ، الشيخ اإلمام عـالء الـدين   )    ١( 
مصنفاته ن ـإمام األصوليني ، كان عاملاً باملذهب األشعري يف علم الكالم م) هـ٧٢٤

 " .الرد على اليهود والنصارى " 
 ) .٥/٤٠٨(طبقات الشافعية الكربى  

 ) .٥/٣٣٣(طبقات الشافعية الكربى )    ٢( 
 .تفسري الكشاف ، حملمود بن عمر بن حممد الزخمشري ، مطبوع بدار الكتب العلمية )    ٣( 



 

أنه ال فن له : أنه مل ير مثله يف فنه ، والثاين : حضره يتصور فيه شيئني ، أحدمها 
 . )١(إال ذلك الفن 

، وكتاب املقـرب ، البـن    )٢(وأمـا استحضاره لكتاب سيبويه 
 .درس عليهما  كأنهكان عجباً ، و، ف )٣(عصفور 

 :أما مكانته يف علم الفقه خاصة 

كنت عند التحقيق انبهر من سعة علم اإلمام ، واطالعه اهلائل علـى  
هذا الكم اهلائل من الكتب الذي يستغرق دهراً من الزمان ملطالعته ، هـذا  

على االستغراب إذا كان يف فن واحد ، فكيف لعامل يف فنون متعددة املقدرة 
 .ال شك أن هذا أشد تعجباً واستغراباً ! هذا االطالع 

مث أنين مع كثرة إحاالته على مجيع أبواب الفقه ، ليـبني أن هـذه   
املسألة مرت يف فتح العزيز مثالً يف كتاب الصداق ، وأخرى يف اية املطلب 

، فكنت أقول يف نفسي أن هذا ال ميكن أن يكون إال لعـامل   اخللعيف كتاب 
ظ ، حىت بدأت قسم الدراسة فوجدت ما وقع يف نفسي أن الشيخ اإلمام حاف

عامل من علماء عصره األفذاذ ، وسأتعرض لبعض ما جاء عنه يف مكانتـه يف  
 . )٤(الفقه خاصة حيث قال ابنه تاج الدين 

                                                 
 ) .٥/٣٣٣(طبقات الشافعية الكربى )    ١( 
رائحـة التفـاح يف   : بن قنرب ، إمام البصريني ، ولقبه سيبويه ، ومعناه  عمرو بن عثمان)    ٢( 

" أول من بسط علم النحـو ، وصنف كتابـه املسـمى   ) هـ١٨٠-(....الفارسية ؛ للطافته 
 .كان عالمة ، حسن التصنيف جالس اخلليل ، وأخذ عنه ، وعن األخفش " كتاب سيبويه 

 ) .١٢٧-١٦/١١٤(األدباء  ؛ معجم) ٦٠٦-١٠/٦٠٥(البداية والنهاية  
ـ ٦٦٩-٥٩٧(علي بن مؤمن بن حممد بن علي بن عصفور النحوي احلضرمي اإلشبيلي )    ٣(  مل ) هـ

 .يكن عنده ما يؤخذ عنه غري النحو ، فكان أصرب الناس على املطالعة ال ميل من ذلك 
 ) .٥/٢٧(؛ األعالم ) ٥/٣٣٠(شذرات الذهب  

 ) .٣٣٦-٥/٣٣٤(طبقات الشافعية الكربى )    ٤( 



 

أما استحضاره نصوص الشافعي وأقواله ، فكان يكاد حيفـظ األم ،  
 .وأمثاهلما  وخمتصر املزين

سـبقنا مـرة إىل   : ، قال  )١(لنا احلافظ تقي الدين ابن رافع  وحكى
البستان ، فجئنا بعده ، ووجدناه نائماً فما أردنا التشويش عليه ، فقام مـن  
نومه ، ودخل اخلالء على عادته ، وكان يريد أن يكون على وضوء ، فلمـا  
 دخل ظهر لنا كراس حتت رأسه ، فأخذناه ، فإذا هو شرح املنهاج ، وقـد 

فنظرها رفيق كـان معـي ،   : كتب عن ظهر قلب حنو عشرة أوراق ، قال 
 ا أعجب لكتابته هلا من حفظه ، وال مما نقله من كالم الرافعيـم: وقـال 

وابـن  " اـرد  " يف  )٢(، وإمنـا أعجـب من نقله عن سليم " الروضة " 
داواة ما نقل ، ومل يكن عنده غـري املنـهاج ، و  " الشامل " يف  )٣(الصباغ 

 .وورق أبيض ، وكنا قد وجدنا فيها نقوالً عنهما 

من نظر شرح املنهاج ، خبطه ، عرف أنه كان يكتب مـن  : قلت 
حفظـه ، أال تراه يعمل املسطرة والورق على قطع الكبرية ، أحـد عشـر   
سطراً ، وما ذلك إال ألنه يكتب من رأس القلم ، ويريد أن ينظر ما يلحقه ، 

ة متسعة ، ويترك بياضاً كثرياً ، وكنت أراه يكتب منت فلذلك يعمل املسطر
املنهاج ، مث يكتب ، ورمبا كتب املنت ، مث نظر الكتب ، مث وضعها من يده ، 
وانصرف إىل مكان آخر ، وجلس ففكر ساعة ، مث كتب ، وكـثرياً مـن   
مصنفاته اللطاف كتبها يف دروج ورق املراسالت ، يأخذ األوصال ويثنيهـا  

                                                 
حمدثاً متقناً ، ) هـ٧٧٤-٧٠٤( حممد بن رافع بن أيب حممد هجرس تقي الدين أبو املعايل)    ١( 

تقي الدين السبكي يرجحه يف معرفة مصطلحات أهل احلديث على ابن كثري مـن   ناك
 .ويشمل على أكثر من ألف شيخ " معجم لشيوخه " مصنفاته 

 ) .٣/٤٣٩(شذرات الذهب  

 .) ٢(هامش من التحقيق ) ٢٣٤ص(نظر ي)    ٢( 
 .) ٣(هامش من التحقيق ) ١٣٥ص(ينظر )    ٣( 



 

جيعل منها كراساً ويكتب فيه ؛ ألنه رمبـا مل يكـن عنـده ورق    طوالً ، و
كراريس ، فيكتب فيها من رأس القلم ، وما ذلك إال يف مكان ليس عنـده  

 .فيه ال كتب وال ورق النسخ 

فكان يف الغالب ينقل عبارما بالفاء " الوسيط " و " املهذب " أما 
ذي هو كتابنا ، وحنـن  والواو ، كأنه درس عليهما ، وأما شرح الرافعي ال

، من يسـمعين   مين كيف كان يستحضره ، ال اندأب فيه ليالً واراً ، فلو قلن
والقاضي  )٢(، والقاضي حسني  )١(هذا وكأنه ينظر تعليقة الشيخ أيب حامد 

،  )٤(وكتب احملاملي " النهاية " و " التتمة " و " الشامل " و  )٣(أيب الطيب 
صحاب ، ويتكلم لكثرة مـا يستحضـره منـها    وغريهـم من قدمـاء األ

 . )٥(بالعبارة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .) ٣(هامش من التحقيق ) ١٦٧ص(ينظر )    ١( 
 .) ١(هامش من التحقيق ) ١٥٧ص(ينظر )    ٢( 
 .) ١(هامش من التحقيق ) ١٣٤ص(ينظر )    ٣( 
 .) ٦(هامش من التحقيق ) ٢٣٦ص(ينظر )    ٤( 
 ) .٣٣٧-٥/٣٣٤(الشافعية الكربى  طبقات)    ٥( 



 

 

 

 

 

 

 

 .شيوخه وتالميذه : المطلب الرابع 

 :شيوخه 

إلمام كما سبق وأن ذكرنا كيـف  ال شك أن عاملاً جليالً كالشيخ ا
له والده وعمه اجلو املناسب لالنقطاع للعلم ، وال شك أن كونه مـن   وفر

ه جهابذة عصره وأكثر من أن حيصـروا ،  بيت علم يقتضي أن يكون شيوخ
إال أننا نستطيع التعرض ألعالمهم البارزين حسب ما جاء عن ابنه تاج الدين 

مث ملا دخل القاهرة بعد أن صار فاضالً ، تفقه على شـافعي  "  )١(حني قال 
الزمان الفقيه جنم الدين ابن الرفعة ، وقرأ األصلني وسائر املعقـوالت علـى   

عالء الدين الباجي ، واملنطق واخلالف ، على سـيف الـدين    اإلمام النظار
، والقراءات على  )٣(، والتفسري على الشيخ علم الدين العراقي  )٢(البغدادي 

                                                 
 ) .٥٢٦ص(؛ وينظر طبقات احلفاظ ) ٣٠٩-٥/٣٠٨(طبقات الشافعية الكربى )    ١( 
الت ، عاملاً يف املنطق واملعقو) هـ٧٠٥-٦٣٠(عيسى بن داود البغدادي احلنفي املنطقي )    ٢( 

 .أقرانه يف هذا اال ، مع تواضعه ورحابة صدره  فاق
 ) .٣/٢٠٣(الدرر الكامنة  

كان عاملاً يف فنون ) هـ٧٠٤-٦٢٣(عبد الكرمي بن علي بن عمر األنصاري ، علم الدين العراقي )    ٣( 
 .بني الزخمشري وابن املنري يف التفسري " اإلنصاف يف مسائل اخلالف " كثرية ، من مصنفاته 



 

)١(الشيخ تقي الدين ابن الصائغ 
، وأخذ احلديث عن احلافظ شرف الـدين   

إمـام الفـن   : الدمياطـي والزمـه كثيـراً ، مث الزم بعده ، وهو كـبري  
، وأخـذ النحـو علـى الشيــخ   )٢(افظ سعـد الديـن احلارثـي احل

)٤(" ، وصحب يف التصوف تاج الدين ابن عطاء  )٣(أبـي حيـان 
 . 

هؤالء خنبة من بعض شيوخه وإن كانوا أكثر من ذلك بكثري لكـن  
 .فيما تقدم أمثلة ألشهرهم 

 :تالميذه 

وخه ، فمن ال شك أن عاملاً فاضالً كالشيخ اإلمام يصعب حصر شي
البديهي أن ال ميكن حصر تالميذه ، لكننا سنتعرض ألشهرهم حسب مـا  

 : )٥(جاء به ابنه تاج الدين وخنتار بعضهم كما قال 

                                                                                                                        
 ) .٢/٣٩٩(؛ الدرر الكامنة ) ٥/٢٨١(طبقات الشافعية الكربى  

د بن أمحد بن عبد اخلالق بن علي بن سامل بن مكي ، الشيخ تقي الدين ، أبو عبد اهللا حمم)    ١( 
 .شيخ القراء ، املصري الشافعي الفقيه املتبحر يف عدة فنون ) هـ٧٢٥-٦٣٦(

 ) .٣/٣٢٠(الدرر الكامنة  
ـ ٧١١-٦٥٢(سعد الدين مسعود بن أمحد بن مسعود بن زيد احلارثي ، أبو حممد )    ٢(  ) هـ

 .إماماً يف معرفة املتون واألسانيد ضليعاً يف الفقه حافظاً متقناً كان 
 ) .٤/٣٤٧(الدرر الكامنة  

شيخ ) هـ٧٤٥-٦٥٤(حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان التغري األندلسي )    ٣( 
يف التفسـري ، شـرح   " البحر احمليط " النحاة يف عصره ، شافعي ظاهري من مصنفاته 

 .التسهيل 
 ) .٤/٣٠٢(؛ الدرر الكامنة ) ٥/١٥٥(الشافعية الكربى  طبقات 

أمحد بن حممد بن عبد الكرمي بن عطاء اهللا ، تاج الدين أبو الفضل اإلسكندراين ، املالكي )    ٤( 
صحب الشيخ أبا العباس املرسي صاحب الشـاذيل ، وصـنف مناقبـه    ) هـ٧٠٩ت(

 .ومناقب شيخه 
 ) .١/٢٧٣(الدرر الكامنة  

 ) .٣١٢-٥/٣٠٩(قات الشافعية الكربى طب)    ٥( 



 

وأبو  )١(أبو عبد اهللا الذهيب وأبو احلجاج املزي ، : مسع منه احلفاظ " 
منه  وهؤالء كلهم أقران له أيضاً ، بل كلهم أكرب" وغريهم  )٢(حممد الربزايل 

 .سناً ، واملزي من طبقة شيخه 

 )٤(، واحلافظ احلسيين  )٣(ومن تالميذه أيضاً صالح الدين الصفدي 
،  )١(، وجمد الدين الفريوزآبـادي   )٦(، واحلافظ العراقي  )٥(واحلافظ العالئي 

                                                 
مؤرخ اإلسالم ، حمدث ) هـ٧٤٨-٦٧٣(حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ، أبو عبد اهللا )    ١( 

تدريس احلديـث فقد كان إمام احملدثني يف عصره ، واألئمة بعده عيـال   وىلتالعصر ، 
 . "ارد " " الكاشف " " سري أعالم النبالء " عليه ، من مصنفاته 

 ) .٥٢٢ص(طبقات احلفاظ  
ـ ٧٣٩-٦٦٥(القاسم بن حممد بن يوسف الربزايل ، علم الدين أبو حممد اإلشبيلي )    ٢(  ) هـ

 .احلافظ املؤرخ الكبري ، بلغ عدد مشاخيه بالسماع ألفي شيخ ، وباإلجازة أكثر من ألف 
احلفـاظ  ؛ طبقـات  ) ١٤/٦٠٧(؛ البداية والنهاية ) ٥/٤٣٢(طبقات الشافعية الكربى  

 ) .٥٢٧ص(

أديب مـؤرخ ،  ) هـ٧٦٤-٦٩٦(خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي ، صالح الدين )    ٣( 
جر الذيل على وصـف  " " شرح المية العجم " عامل يف كثري من الفنون ، من مصنفاته 

 " .اخليل 

 ) .٢/٨٧(؛ الدرر الكامنة ) ٩١ص(املعجم املختص  

ـ ٧٦٥-٧١٥(محزة ، مشس الدين احلسيين  حممـد بن علي بن احلسن بن)    ٤(  املـؤرخ  ) هـ
 " .جممع األحباب " " ذيل تذكرة احلفاظ " احملدث ، احلافظ ، الفقيه ، من مصنفاته 

 ) .٤/٦١(الدرر الكامنة  

-٦٩٤(خليل بن كيكلدي بن عبد اهللا العالئي ، صالح الدين أبـو سـعيد الشـافعي    )    ٥( 
حتفة " عمائة ، ومصنفاته يف خمتلف الفنون منها بلغ عدد شيوخه بالسماع سب) هـ٧٦١

 " .األربعني يف أعمال املتقني " " الرائض بعلوم آيات الفرائض 

 ) .٢/٩٠(؛ الدرر الكامنة ) ٥/٢٤٨(طبقات الشافعية الكربى  

) هـ٨٠٦ت(عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ، زين الدين أبو الفضل ، الكردي )    ٦( 
النكـت  " " طرح التثريب يف شرح التقريـب  " " ألفية احلديث وشرحها  "من مؤلفاته 

 " .على مقدمة ابن الصالح 



 

 .وغريهم كثري  )٢(، وأبو البقاء السبكي 

 .توليه القضاء ومناصبه : المطلب الخامس 

 :اء توليه القض

عرض األمر عليه يف توليه القضاء مبصر ، وطلب فعالً ، غري أن األمر 
وتوىل القضاء بدمشق وفـرح  ) هـ٧٣٩(مل يتم له ، ورجع إىل الشام عام 

الناس به ، وكان قاضياً مل جيد الدهر مبثله ، إال قلة قليلة نادرة ، ومفتيـاً ال  
ه كثري من القضـاة يف  نظري له ، انتشرت فتاويه يف مصر والشام ويرجع إلي

،  )٤(، وال عجب من ذلك فقد عده السيوطي من اتهـدين   )٣(قضاياهم 
ولقد باشر القضاء مة وصرامة وعفة وديانة ، حيكم مبا يراه حقاً ، ال يبايل 

 . )٥(رجال الدولة أم أسخطهم  ىأرض

 : )٦(آثاره يف القضاء 

                                                                                                                        
 ) .٣/٣٤٤(؛ األعالم ) ٧/٥٥(شذرات الذهب  

حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي الفريوزآبادي ، جمد الـدين أبـو طـاهر    )    ١( 
" القاموس احمليط " من مصنفاته اإلمـام الكبري ، ماهـر باللغـة ، ) هـ٨١٧-٧٢٩(

 " .الوجيز يف لطائف الكتاب العزيز " 

 ) .٧/١٤٦(؛ األعالم ) ٢/٢٨٠(البدر الطالع  

-٧٠٧(حممد بن عبد الرب بن حيىي بن علي بن متام السبكي ، اء الدين ، أبـو البقـاء   )    ٢( 
يقدمـه   اإلسنويوكان " بصري بالعلم  إمام متبحر ، مناظر: عنه الذهيب قال ) هـ٧٧٧

 .على أهل عصره 

 ) .١/١٥٢(؛ بغية الوعاة ) ٣/٤٩٠(الدرر الكامنة  

 ) .١٤/٦٧٨(؛ البداية والنهاية ) ٥/٣٣٦(طبقات الشافعية الكربى : ينظر )    ٣( 
 ) .٥٢٥ص(طبقات احلفاظ )    ٤( 
 ) .١٥٠،  ١٤٨ص(تقي الدين وأثره يف الفقه والقضاء )    ٥( 
 .لبيان أماكن هذه الكتب ) ٧٠ص(؛ وينظر ) ١٥٢ص(بق املصدر السا)    ٦( 



 

املؤلفة يف هذا الفن الذي يعد من أكرب الكتب " الفتاوى " كتابه يف  -١
 ." مطبوع " وأعظمها وهو يشتمل على كثري من قضاياه وفتاويه 

كتاب مسائل التعريف ملواضع التحليف والذي يتضمن األحوال  -٢
 ." خمطوط " اليت ترفع فيها الدعوى على القاضي وطلب حتليفه 

كتاب التمهيد فيما جيب فيه التحديد يف املبايعات واملقاصـات   -٣
، وهو يتضمن عدداً كبرياً مـن كتـب األوقـاف    والتمليكات 

واملبايعات اليت سجلت بدمشق ومصر طوال مائيت سنة ، وفيـه  
ذكر أمساء قضاة دمشق مجيعاً من أيام نور الدين حممود زنكي إىل 

 ." مطبوع " أيامه 

خترجيه لعدد من العلماء تتلمذوا على يديه وأصـبحوا صـاحلني    -٤
وا فيه ومنهم سـراج الـدين   للقضـاء ، بل واشتغلوا به وجنح

ـ ٧٦٩(ر لقضاء الشام عام ا، حيث أخت )١(البلقيين  وجمـد  ) هـ
والفريوزآبادي ، وابنه تاج الدين الذي توىل  )٢(الدين الشريازي 

 . )٤(، وزين الدين العراقي  )٣(القضاء بدمشق بدل أبيه 

                                                 
عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل الكناين ، العسقالين األصـل ، مث البلقـيين املصـري    )    ١( 

أخذ عنه ابن حجر ، وناصر الدين ) هـ٨٠٥-٧٢٤(الشافعي ، أبو حفص سراج الدين 
تصـحيح  " من مصـنفاته  حافظ دمشق ، عال شأنه ، وأتته الفتاوى من مجيع األقطار 

 " .حواشي على الروضة " " املنهاج 
 ) .٤٣١ص(؛ أصول الفقه تارخيه ورجاله ) ٥/٢٠٥(؛ األعالم ) ٩/٨٥(الضوء الالمع  

بلـدة مـن   " بال " إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن تيكروز التميمي الشريازي ، البايل نسبة إىل )    ٢( 
تفقه على والده ، وقرأ التفسري على قطب الدين ) هـ٧٥٦-٦٦٢(أعمال شرياز ، أبو إبراهيم 
 " .خمتصر ابن احلاجب يف األصول " " الفرائض الركنية يف الفقه " السفار البايل من مصنفاته 

؛ أصول الفقـه تارخيـه   ) ٢/١٧٤(؛ الفتح املبني ) ٥/٢٢٠(طبقات الشافعية الكربى  
 ) .٣٧٧ص(ورجاله 

 ) .١٤/٦٧٨(البداية والنهاية )    ٣( 
 ) .١٥٢ص(تقي الدين وأثره يف الفقه والقضاء : ينظر )    ٤( 



 

 : )١( مناصبه
ـ   ل ، فـال  نظراً للمستوى الرفيع الذي وصل إليه هذا العـامل اجللي

 :يستغرب تقلده ملناصب عدة منها 
 . )٢(مشيخة دار احلديث الظاهرية مبصر  •
 . )٣(مشيخة جامع ابن طولون  •

 . )٤(التدريس باملدرسة الشامية الربانية  •

 . )٥(التدريس باملدرسة األتابكية بدمشق  •

بدمشق ، فقد توىل مشيختها بعـد   )١(مشيخة دار احلديث األشرفية  •

                                                 
؛ الدارس ) ٥٢٩ص(؛ طبقات احلفاظ ) ٣٢٩-٥/٣١٧(طبقات الشافعية الكربى : ينظر )    ١( 

 .) ٢٨٥،  ٢٧٧ص(يف تاريخ املدارس 
 ) .٤٦سبق ص (بناها الظاهر بيربس  وهي املدرسة اليت)    ٢( 
صر ، وبناه أبو العباس أمحد أمري الديار املصرية ، وإن كـان اجلـامع   جامع ابن طولون مب)    ٣( 

 .منسوب إىل طولون ، إال أن من بناه هو أمحد ابنه 
 ) .٤٥ص(؛ تقي الدين وأثره يف الفقه والقضاء ) ٥٤-١١/٥٣(البداية والنهاية  

بن مردان ، أخت هذه املدرسة أنشأا ست الشام خاتون ابنة جنم الدين أيوب بن شاري )    ٤( 
السلطان صالح الدين األيويب ، وهي من أكرب املدارس وأعظمها وأكثرها فقهاء ، وأكثر 

أخت امللوك ، كان هلا من امللوك واحملارم : أوقافاً ، وقد ذكر ابن كثري ست الشام فقال 
 وكانت من أكثر النساء صدقة وإحساناً إىل الفقراء واحملـاويج ، . مخسة وثالثون ملكاً 

وكانت تعمـل يف كل سنة يف دارها بألوف من الذهب أشربة وأدوية وعقاقري وغـري  
 .ذلك ، وتفرقه على الناس 

 ) .١٣/٩٩(البداية والنهاية  

وصاحبتها خاتون بنت عز الدين مسعود ابن مودود بن زنكي بن اقسنتر األتابكية ، واقفة )    ٥( 
ويف  –رمحه اهللا  –لسلطان امللك األشرف املدرسة األتابكية بالصاحلية ، وكانت زوجة ا

 . –تقبل اهللا منها  –ليلة وفاا كانت وقفت مدرستها وتربتها باجلبل ، ودفنت ا 

 ) .١٣/١٩٠(البداية والنهاية  



 

 .وفاة املزي 

 .طابة باجلامع األموي بدمشق اخل •

 . )٢(ة سالتدريس مبدرسة الكال •

 :آثاره يف التدريس 

شغل الشيخ اإلمام السبكي مناصب متعددة يف التدريس ومن اآلثار 
إحياء النفوس يف " اليت ترتبت على توليه تلك املناصب ، هو تصنيفه لكتاب 

قدميـة ، ويضـع   وهو يتضمن مهامجة طرق التعليم ال" صنعة إلقاء الدروس 
 .نظاماً متطوراً للتدريس يتدرج مع الطالب حىت اية مرحلة التعليم 

ومن آثاره يف التدريس أيضاً أن تتلمذ على يديه عـدد كـبري مـن    
مدرسي العصر والذين اقتبسوا منه طريقته املتطورة يف التدريس منهم سراج 

ق ، والفريوزآبـادي  الدين البلقيين الذي اشتهر بالتدريس وطار امسه يف اآلفا
الذي دخل القدس واشتغل بالتدريس ا ، واء الدين أبو البقاء السـبكي ،  

 . )٣(وابنه تاج الدين السبكي وغريهم كثري 

 

                                                                                                                        
دار احلديث بناها نور الدين زنكي بدمشق ، وهو أول من بىن داراً للحـديث لسـماعه   )    ١( 

 .وإمساعه 

 ) .١٢/٨٠٣(البداية والنهاية  

هي مدرسة كانت لصيقة اجلامع األموي من مشال ، وهلا باب إليه ، عمرها نور الـدين  )    ٢( 
ومسيت ذا االسم ، ألا كانت موضع عمل الكلس أيام بنـاء  ) هـ٥٥٥(الشهيد سنة 

 .اجلامع ، وجعلت زيادة ملا ضاق اجلامع بالناس 

 ) .١/١٠٦(نقالً عن حمقق اإلاج  
 ) .١٥٣-١٥٢ص(الدين وأثره يف الفقه والقضاء قي ت)    ٣( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .مصنفاته : المطلب السادس 

يعترب الشيخ اإلمام من أكثر العلماء الذين صنفوا الكتب يف كثري من 
أعلم أن باب مباحثـه  "  )١(ابنه تاج الدين ااالت والفنون ويف ذلك يقول 

أنا أعتقد أن كل حبث : مسعت بعض الفضالء يقول  ولقدحبراً ال ساحل له ، 
ن كالمه وتقريراته الـيت  يقع اليوم على وجه األرض فهو له ، أو مستمد م

 " .األرض طبقت 

أن  –رمحه اهللا  –ومما أعتقد به عظمة الشيخ اإلمام : " ويقول أيضاً 
مة تصانيفه اللطاف يف مسائل نادرة الوقوع ، مولدة االستخراج مل يسبق عا

فيها للسابقني كالم ، وإن تكلم يف آية أو حديث أو مسألة سبق إىل الكالم 
فيها اقتصر على ما ذكر ما عنده مما استخرجته فكرته السليمة ، ووقعـت  

 " .عليه أعماله القومية ، غري جامع كلمات السابقني 

                                                 

 ) .٥/٣٧٤(طبقات الشافعية الكربى )    ١( 



 

وصنف حنو مائة ومخسـني كتابـاً مطـوالً    : "  )١(لسيوطي وقال ا
وخمتصراً ، واملختصر منها ال بد وأن يشتمل على ما ال يوجد يف غريه ، من 

 . )٢(" حتقيق وحترير لقاعدة واستنباط دقيق 

 : )٣(وفيما يلي عرض ملصنفاته على ترتيب الفنون 

 -:مؤلفاته يف التفسري : أوالً 

خمطوط بدار الكتب العامة ( تؤمنن به ولتنصرنه التعظيم واملنة يف ل -١
 ) .مبصر 

 -:مؤلفاته يف احلديث : ثانياً 

أربعون حديثاً من مسموعات علي بن عبد الكايف السبكي ختريج  -١
 ) .خمطوط بدار الكتب املصرية ( ولده تاج الدين 

رسالة يف معىن قـول اإلمـام املطليب إذا صح احلـديث فهـو    -٢
ثالث نسخ ، نسـخة مبكتبـة األزهـر ،    خمطوطة من ( مذهيب 

والنسخة األخرى بدار الكتب العامة ، ونسخة ثالثة بدار الكتب 
 ) .باملنصورة 

كل "  سؤال رفع إىل شيخ اإلسالم تقي الدين السبكي يف قوله  -٣

                                                 
إمام ، حـافظ ،  ) هـ٩١١-٨٤٩(عبـد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ، جالل الدين )    ١( 

اإلتقـان يف علـوم   " " الكتاب الكبري " مصنف منها ) ٦٠٠(مؤرخ ، أديب ، له حنو 
 " .األلفية يف النحو " " النظائر األشباه و" " القرآن 

 ) .٥/١٢٨(؛ معجم املؤلفني ) ١/٣٢٨(؛ البدر الطالع ) ٨/٥١(شذرات الذهب  
 ) .٢/١٧٧(بغية الوعاة )    ٢( 
؛ تقي الـدين وأثـره يف الفقـه والقضـاء     ) ٣٩٧،  ٥/٣٩٣(طبقات الشافعية الكربى )    ٣( 

 ) .٥٠١،  ٢٧٨ص(



 

رسالة خمطوطة مكونة من جزء واحد " ( مولود يولد على الفطرة 
 ) .ونسخة واحدة بدار الكتب العامة مبصر 

 -:مؤلفاته يف الفقه : ثالثاً 

 .االبتهاج يف شرح املنهاج  -١

التمهيد فيما جيب فيه التحديد يف املبايعات واملقامسات والتمليكات  -٢
 ) .مطبوع بدار الكتب املصرية ( 

مطبوع بـدار الكتـب   ( املضيئـة يف الرد على ابن تيمية  ةالدر -٣
 ) .املصرية 

 .) مطبوع بدار الكتب املصرية ( الفتاوى  -٤

الصنيعة يف ضمان الوديعة وعقـود اجلمـان يف عقـود الـرهن      -٥
خمطوط بدار الكتب ( والضمـان ، وبيع املرهون يف غيبة املديون 

 ) .العامة 

 ) .مطبوع مبكتبة كردستان ( العلم املنثور يف إثبات الشهور  -٦

مطبوع بدار الكتب العامة ( النظر احملقق يف احللف بالطالق املعلق  -٧
 ) .األزهر مبصر ، مكتبة 

 ) .خمطوط بدار الكتب العامة ( تسريح اخلاطر يف انعزال الناظر  -٨

 . )١(تكملة اموع ابتدأ خبيار الس وانتهى بالتفليس  -٩

                                                 
ع املصراة ولعل هذا يفسـر  يع من كتاب الربا إىل الرد بالبيع وبوما هو موجود يف املطبو)    ١( 

ولقد بسطت ذلـك يف  : إحاالته الكثرية على تكملة اموع وال أجدها حىت أنه يقول 



 

رسالة يف بيان حكم القناديل من الذهب والفضة وصفائح الذهب  -١٠
والفضة ، وتذهيب حائط الكعبة الشريفة ، واملسـجد النبـوي   

خمطوط بدار الكتـب  ( هما من النفائس وحنومها ، وما يوضع في
 ) .العامة 

خمطوطة بدار الكتب العامـة  ( رسالـة يف رفع اليدين يف الصالة  -١١
 ) .مبصر 

 ) .خمطوطة بدار الكتب العامة ( مسائل التعريف ملواضع التحليف  -١٢

مطبوع بدار ( نقد االجتماع واالفتراق يف مسائل اإلميان والطالق  -١٣
 ) .الكتب العامة مبصر 

 -:مؤلفاته يف األصول : ابعاً ر

وقد بدأ هذا الكتاب من (  )١(اإلاج يف شرح منهاج البيضاوي  -١
أول احلكم إىل قواعد البيضاوي ، مث أكمله ابنه تاج الدين ، وهو 
مطبوع عدة طبعات أفضلها طبعـة دار البحـوث للدراسـات    

 ) .اإلسالمية وإحياء التراث 

م الـذي أريـد بـه    رسالـة فـي العـام املخصـوص والعـا  -٢
 ) .خمطوط بدار الكتب العامة ( اخلصوص 

                                                                                                                        
وعند البحث ال أجد ما يشري إليه يف املطبوع لـدي ،  " يف هذا الكتاب " شرح املهذب 

 .طوطة واهللا أعلم فاستطيع أن أقول أن هناك أجزاء منه ما زالت خم

) هـ٦٨٥-(.....عبد اهللا بن عمر بن حممد بن علي ، ناصر الدين ، أبو اخلري البيضاوي )    ١( 
أنـوار الترتيـل   " " اإليضاح " فقيه ، مفسر ، أصويل ، حنوي ، مؤرخ ، من مصنفاته 

 " .الغاية القصوى يف دراية الفتوى " " وأسرار التأويل 

 ) .٢/٥٠(؛ بغية الوعاة ) ١/١٣٦( اإلسنوي؛ طبقات  )١/٢٤٢(طبقات املفسرين  



 

 -:مؤلفاته يف اللغة العربية : خامساً 

خمطوط مبعهـد  ( رسالة يف الفرق بني صريح املصدر وأن والفعل  -١
 ) .املخطوطات جامعة الدول العربية 

 -:مؤلفاته يف العقائد : سادساً 

كتـب  خمطوط بـدار ال ( السيف املسلول على من سب الرسول  -١
 ) .العامة مبصر 

مطبوع مبكتبة األزهر ، وبدار ( شفاء السقام يف زيارة خري األنام  -٢
 ) .الكتب العامة مبصر 

 

وبعد عرض هذه املصنفات ، فالبد من التنويه إىل أن هذه بعضـها  
ومصنفاته كثرية جداً حتتاج لرسالة أخرى يف البحث فيها وتصنيفها وميكـن  

زم بـه ، فقـد   ولكن هذا العدد ال جي) ١٢٩( أا حصر ما جاء عن ابنه يف
تكون بعض األمساء مكررة مع أمساء أخرى مشاة ، أو يكون التكرار مـن  

، أو كما جاء عن السيوطي أنه صنف حنو مائة  )١(سهو النساخ ، واهللا أعلم 
 . )٢(ومخسني كتاباً 

 

 

 

                                                 
 ) .١/١٥٩(مقدمة حتقيق اإلاج يف شرح املنهاج )    ١( 
 ) .٢/١٧٧(بغية الوعاة )    ٢( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ثناء العلماء عليه : المطلب السابع 

علماء على الشيخ اإلمام ، سواء عامل تتلمذ علـى  أثىن كثري مـن ال
قد يكون البعض بالغ و. يديه ، أو قرأ له ، أو قرأ عليه ، أو كان من شيوخه 

يف تقريظه ، وقد يكون البعض اآلخر أثىن عليه من غري مبالغة ، إال أنه بـني  
 هؤالء وهؤالء حمصلة ائية أنه إمام جليل ال خيتلف يف ذلك اثنان ، وفيمـا 

ذكره الفاضـل  : "  )١(يلي عرض لبعض من أقوال العلماء يف ذلك قال ابنه 
فقال بعد ذكـر  " مسالك األبصار " األديب أبو العباس العمري ، يف كتابه 

حجة املذاهب ، مغين الفرق ، قدوة احلفاظ ، آخر اتهدين ، قاضي : نسبه 
الـرب ، العلـي   التقي القضاة ، تقي الدين أبو احلسن ، صاحب التصانيف ، 

 . " القدر

                                                 

 ) .٥/٣١٠(طبقات الشافعية الكربى )    ١( 



 

 )١(ه ، فقال تاج الـدين  ظريقوقد أطال ابن فضل ، أبو العباس يف ت
هذا كالم ابن فضل اهللا ، وال خيفى ما كان بينـه وبـني   " معقباً على ذلك 

ما وقد نقل ، وأطال النقل عنه يف ثنائه ، ألنه ملا ذكر " الوالد ، من الشحناء 
ء ، فيكون ثناء أيب العباس جمرداً عن اهلوى شحنامن بينه وبني الشيخ اإلمام 

 . )٢(واحملاباة 

.. اً يف كـل علـم   ـان رأسـوك" ي ـظ احلسينـال احلافـوق
م ، ومل خيلف بعده مثله رمحـه  ـه أمـل عنـة ، ومحـه أئمـرج بـوخت
 . )٣(" اهللا 

القاضي اإلمام العالمـة الفقيـه   : " عنه  –رمحه اهللا  –وقال الذهيب 
افظ فخر العلماء ، تقي الدين أبو احلسن السبكي ، مث املصـري  احملدث احل
كان صادقاً مثبتاً ، خرياً ديناً متواضعاً حسن السمت ، من أوعية .. الشافعي 

العلم ، يدري الفقه ويقرره وعلم احلديث وحيرره ، واألصـول ويقرئهـا ،   
 . )٤(" والعربية وحتقيقها 

إنـه  : خطابة اجلامع األموي  حني ويل التقي السبكي: " وقال أيضاً 
 . " بعد ابن عبد السالم أعظم منه ما صعد هذا املنرب

 . )٥(" انتهى إليه احلفظ ومعرفة األثر بالديار املصرية : " وقال أيضاً 

ـ ولقد مسعت صالح الدين خليل كيك: "  )٦(وقال تاج الدين  دي ل
                                                 

 ) .٥/٣١٤(طبقات الشافعية الكربى )    ١( 

 ) .١/١١٦(مقدمة حتقيق اإلاج يف شرح املنهاج )    ٢( 

 ) .٤/١٦٨(ذيول العرب يف خرب من غرب )    ٣( 
 ) .١٦٦ص(املعجم املختص )    ٤( 
 .) ٥/٣٣٢() ٥/٣٣٢(املصدر السابق )    ٥( 
 ) .٥/٣٣٤(طبقات الشافعية الكربى )    ٦( 



 

، وعنـدي   لسبكيما جاء بعد الغزايل مثل ا: يقولون الناس : العالئي يقول 
 . )١(" أم يظلمونه ذا ، وما هو عندي إال مثل سفيان الثوري 

 :خمتارات من بعض شعره 

، وهي نصائح مفيدة ما أحوجنـا   )٢(ما نظمه يف نصائح ابنه األكرب 
 .إليها 

 أوصيـك وأمسـع مـن  مقاىل ترشد**أبنــي ال مـل نصيحتـي التـي

 دـحمم  يـالشافع ه ـت وفقـصح**يأحفـظ كتـاب اهللا والسنـن التـ

 دـح األيـث الصحيـك للبحـيهدي**اًـاً حمكمـه علمـالفق  وأعلم أصول

 مسدد  رنـم يف القـل فهـن كـم**ىـي الفتـذي يدنـو الـوتعلم النح

 وأمحد  ومـي العلـة فـي حنيفـوأب**كـي ومالـل الشافعـك سبيـوأسل

 ر تسعدـل أمـن كـه مـي بــيأت**يف كل ما ى ـق املصطفـع طريـوأتب

 دـوت  نـالصاحلي ل ـبسب ر ـتظف**خالصاً ربك  ك وجه ـد بعلمـوأقص

 دــوتعب ن ــومتسك ة ــبضراع**ل ملمةـن كـى الرمحـع إلــوأرف

 دـراً وأمحـن أوالك خيـر ملـوأشك**األسباب قلبك واصطرب  نـع عـوأقط

                                                 
أمـري  ) هـ١٦١-٩٧(سفيان الثوري بن سعيد بن مسرور بن مضر الكويف من التابعني )    ١( 

 .ديث ، وأحد أصحاب املذاهب الستة املتبوعة املؤمنني يف احل

 ) .١/٣٧١(؛ تقريب التهذيب ) ١/٢٢٢(ذيب األمساء واللغات  

حممد بن علي بن عبد الكايف أبو بكر أكرب أوالده ، مات قبل أن يكون له شأن ومل أجد )    ٢( 
وينظـر  ) ٥/٣٢١(له ترمجة إال ما ذكر عنه يف طبقات الشافعية الكربى يف هذا املوضع 

 ) .١/١٣٩(مقدمة حتقيق اإلاج يف شرح املنهاج 



 

 واقنت لربك وأسجد)١(ىـول احلمـح**ح وال حتمـورع الصحيـك بالـوعلي

 دــتوق اء ذات ــة مسحــوقرحي**وتفطن ة ــوم مــذ العلــوخ

 األرشد األسد  ى ـن املعنـث عـوأحب**اـن أسرارهـون مـاملكن ط ـواستنب

 دــه مبفنـا يلقونـط مــي ضبـف**وال تكن وم ـاب العلـأرب ك ـوعلي

 دـث املسنـو احلديأ اب ـالكت ص ـن**تـخالف د ـق ة ـك مقالـوإذا أتت

 أوحد  خرب ل ــع كــم اً ــمتأدب**وقف وال متل عنه  اب ـف الكتـفأق

 ددوــد متــن والــا مــأكرم **أوصيكها اليت   يــذي وصيتــه

 :وأيضاً من أمجل ما جاء عنه 

 ى املراتبـم أسنـل العلـة أهـورتب**بـى بالعلم ال باملناصـفتال الـكم

 )٢(ار يف الظالم وساربـكل س  مـ**فاهتدى  النبيني م ـوا علـم ورثـه

 بـاب املناقـباكتس إال  ل ـوال فض**أمحد ة ـر إال إرث شرعــوال فخ

 بـمغال ع ـوقط ان ـبره  رـوحتري**اح مشكلـق وإيضـث وتدقيـوحب

 من لؤي بن غالب عن رسول اهللا  أتت **اب وسنةـات الكتــام آيـوإحك

 )١(ياهبغال مجيع  ا ـمنه ه ـل اء ـأض**ـاًخمالف  ومـى للعلـرء أمسـإذ امل

                                                 
احلالل بني واحلرام بني ، وبينهما مشتبهات ال يعلمها كثري من : "  وكأنه يقتدي بقوله )    ١( 

الناس ، فمن اتقى الشبهات أستربأ لدينه وعرضه ، ومن وقع يف الشبهات كراع يرعـى  
 " .حول احلمى ، يوشك أن يواقعه 

 ) .١/٤١) (٥٢(فضل من أستربأ لدينه رقم : البخاري ، كتاب اإلميان ، باب صحيح  

 .اجلاري ومنه سرب املاء سروباً أي جرى : السارب )    ٢( 

 ) .١٠٣ص) (سرب/مادة(املصباح املنري  



 

 ن كل جانبـوال مـه األنـدو لـوتب**بهةوش ل شك ـه كـعن زاح ـوين

 بـالكواك  نـمت قوـف رقى مستـإل**بأهلها ا تسامى ـة العليـالرقب يـه

 والعواقب ا ـو الدنـر مرجـل خيـتن**د طالباًـت للرشـا إن كنـفدونكه

 )٢(  و باألوالد أو بالكواعبـا اللهـوم**وما قدر أهلها الدنيا در ذي ـا قـفم

 بعقـل صحيـح صادق  الفكر صائب**إذا قست مـا بيـن العلـوم وبينهـا

 سـوى  العلم أعلى من مجيع املاكسب**فمـا لـذة تبقى  وال عيـش يفتنـي

 

أمـا أمجل ما قيل فيه جاء على لسان ابنه حيث قال بعد أن أثـىن  
 : )٣(عليه 

 دع احلسـود يظـن  السوء  عدوانا**ومـا علـي إذا ما قلـت معتقدي

 إذا أدهلـم دجـى مل  يبـق  سهرانا**هـذا الـذي تعرف األفالك سريته

 إذا بكـى وأفـاض الدمـع ألوانـا**هـذا الـذي يسمع الرمحن صائحه

 إذا تقـارب وقـت الفجـر أو حانا**هـذا الـذي يسمع  الرمحن دعوته

 مـن السجـود طـوال الليل  عرفانا**جبهته)٤(ا الـذي تعرف الغرباءهـذ

                                                                                                                        
 .مجع غَيهب وهي الظلمات : الغياهب )    ١( 

 ) .١/٦٥٣) (غهب/مادة(لسان العرب  

 )٢    (ابة نتأ ثديها فهي كاعبة  الكواعبعمن كعبت املرأة تكُعب ك. 
 ) .٢٠٤ص) (كعب/مادة(املصباح املنري  

 ) .٥/٣٠٧(طبقات الشافعية الكربى )    ٣( 

 .الغرباء هي األرض )    ٤( 



 

 أركـان شيبتــه البيضـاء  أحيانـا**هـذا الـذي مل يغادر سيل  مدمعه

 أقامــه حجــة فـي العصر برهانا**واهللا واهللا واهللا العظيــم ومــن

 انصـراً يلقيـه مـن ذي  العرش غفران**وحافظـاً لنظـام الشـرع  بنصره

 مـا زدت إال  لعلـي  زدت  نقصانـا**كـل الـذي قلت بعض  من مناقبه

 

 

 

 

 .وفاته ومراثيه : المطلب الثامن 

واستمر عليالً ، إال ) هـ٧٥٥(ابتدأ الضعف به يف ذي القعدة ، سنة 
 .أنه مل حيم قط 

واستمر بدمشق عليالً ، فأناب ولده تاج الدين على قضاء الشام بدالً 
ل للقاهرة ، حيث كان يذكر أنه ال ميوت إال ا فاستمر عليالً عنه ، مث انتق

فترة بسيطة من الزمان ، مث تويف ليلة االثنني املسفرة عن ثالث مجادى اآلخرة 
 برمحته ، تغمده اهللا )١(، بظاهر القاهرة ، ودفن بباب النصر ) هـ٧٥٦(سنة 

                                                                                                                        
 ) .١٦٨ص) (غرب/مادة(املصباح املنري  

خارج باب النصر ، وكان  وحتديد مكان وفاته فهو بتربة الصوفية خبانقا ، سعيد السعداء)    ١( 
يرغب يف أن يدفن عند اإلمام الشافعي ولكن حال دون رغبته األمري شيخون ، واخلانقا 
أول دار بنيت للصويف يف مصر ، ولقد أصدر صالح الدين األيويب أوامره بتحويـل دار  
 سعيد السعداء أحد األستاذين احملنكني خدام قصر اخلليفة املستنصر بـاهللا الفـاطمي إىل  

 ) . هـ٥٦٩(خانقا للفقراء ، الصوفية الواردين من البالد الشاسعة ووقفها عليهم سنة 



 

 .منها  ورضوانه وأمجع من شهد جنازته أنه مل ير جنازة أكثر مجعاً

إنه ملا مات ليالً باجلزيرة ما تعلق الفجر إال وقد مأل اخللق ما : قالوا 
مات آخر اتهدين ، مـات  : بني اجلزيرة إىل باب النصر ، ونادى املنادية 

مث ازدحم اخللق ، حبيث كان أوهلم رض ، مات عامل الزمان ، حجة اهللا يف األ
مل حياك ما يقـال  : ل قير ، وعلى باب مرتل وفاته ، وآخرهم يف باب النص

عن جنازة اإلمام أمحد بن حنبل سوى جنازة الشـيخ اإلمـام ، يف كثـرة    
 . )١(اجتماع الناس 

 

 : )٢(مراثيه 

رثاه كثريون من أدباء عصره ، ولعل من أشهر ما رثى به ما جاء عن 
 .شاعر وقته  )٣(ابن نباته 

 بـالك والشهـفه لألرض واألـناعي**بـا والنسـل والعليـنعـاه للفض

 الكذب ى ـي إلـه بآمالـت فيـفزع**خربااو ق بدمع النهر ـت دمشـقال

 ب أدباً ألعلى السحبـل يسحـللفض**بنوه ومن ن للهدى والندى لوال ـم

                                                                                                                        
 ) .١٦٢ص(تقي الدين السبكي وأثره يف الفقه والقضاء  

 ) .٥/٣٩٦(طبقات الشافعية الكربى )    ١( 

 ) .٤٠٣-٥/٣٩٧(طبقات الشافعية الكربى )    ٢( 

باته ، مجال الدين ، أبو الفضائل ، وأبـو الفـتح   حممد بن حممد بن حممد بن احلسن بن ن)    ٣( 
مـن أشهر شعراء عصره ، وأدبائه له فنون ثالثة ، وهي الـنظم ،  ) هـ٧٦٨-٦٨٦(

 .والنثر ، واخلط ، فلم يقاربه أحد يف ذلك 

 ) .٤/٢١٦(؛ الدرر الكامنة ) ٥/١٥٣(طبقات الشافعية الكربى  



 

 لألدب  ي احلالنيـن وفـي الصفتيـف**جيانسه  وىـوة والفتـن للفتــم

 واخلطب ار ـعر األشـا أسطـحداده**لفرقته  ت حزناًـد لبسـي وقـهلف

 :ومن مطلع قصيدة خليل بن أيبك الصفدي 

 فماال )٢(زت ركنه املنون ـزع**من الشريعة ماال )١(أي طـود 

 ن عذباً زالالًـللواردي اض ـف**حبراً  أي حرب مضى وقد كان

 علم عياالً ل ـي كـه فـعلي**ل األنام من قبل ذا العصرـك

 :يث قال ابنه تاج الدين ح ةومن مراثيه أيضاً مرثي

 احلوادث أمضى أمرها القدم ي ـوه**رمــة لألرواح حتتــي املنيـه

 ا وتشاك العرب والعجم  ىـتصم**غرضاً نصبنا حنوها  ي السهام ـوه

 احلاذق الفهم ه ـكثرياً علي داً ـمح**من الرمحن حيمده اء ـو القضـوه

 كله أمل اً ـل لباسـاجلمي  ربـالص**فادرع  ا والصربـا مث إال الرضـم

 سلموا سلَّمواوفاز الصابرون فم مذ **الذي يرضى القضاء از الثواب ـح

 

 

 

                                                 
 .اجلبل العظيم : الطود )    ١( 

 ) .طود/مادة(؛ املصباح املنري ) ١/٣٢٠(يط القاموس احمل 

 .املوت : املنون )    ٢( 

 ) .منن/مادة(؛ املصباح املنري ) ٤/٢٧٤) (منن/مادة(القاموس احمليط  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث 
 دراسة حتليلية لكتاب االبتهاج شرح املنهاج

 من خالل كتاب البيع

 :ويشتمل على سبعة مباحث 
 .اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلف : املبحث األول 

 .لكتاب أهمية ا: املبحث الثاني 
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 دراسة تحليلية لكتاب االبتهاج شرح المنهاج : الفصل الثالث 

 .من خالل كتاب البيع 

 .تاب ، ونسبته إلى المؤلف اسم الك: المبحث األول 

 .اسم الكتاب ونسبته : أوالً 

 .االبتهاج يف شرح املنهاج 

االبتهاج يف شـرح  " أمجعت املصادر كلها على صحة نسبة كتاب 
 . –رمحه اهللا  –دين السبكي لتقي ال" املنهاج 

فذكر ذلك عن نفسه من خالل ثنايا كتاب البيع ، حيث كـان   -١
يذكر كثرياً أنه بسط هذه املسألة يف تكملة اموع ، ومعلـوم  



 

ومن أمثلة ذلك ما قاله . لدى احملققني كون تكملة اموع أنه له 
وقد أمعنت الكالم على ذلك يف شرح املهذب يف باب الـرد  " 
يب يف حنو ست أوراق ، ويف باب الربا ، والبد لـك مـن   بالع

مطالعته بتمهل ترى مباحث جليلة ، ويتحرر لك ا ما ذكرنـاه  
 .  )١(" هنا 

 .وما جاء يف مقدمة كتاب تكملة اموع 

احلمد هللا رب العاملني ، اللهم صل على سيدنا حممد وآله وصحبه 
 .وسلم تسليماً كثرياً 

تقي الدين أبو .. خ اإلسالم ، قدوة األعالم قال الشيخ اإلمام شي
 .  احلسن بن علي بن عبد الكايف السبكي أثابه اهللا اجلنة 

ـ ـي مقدمـاء فـما ج -٢ ـ ـة الكت ـ ـاب حي إن : ال ـث ق
ـ ـه هلـن تأليفـد مـالقص ـ ـذا الكت ـ ـاب ه ه ـو شرح
ـ ـخ العالمـه الشيـذي صنفـاج الـللمنه و زكريـا  ـة أب
ـ ـام الرافعـإلمرر ، لـر احملـووي خمتصـالن ي اهللا ـي رض
دي وال يـنم  ـح للمبتـاً يصلـاً مبينـاً لطيفـم شرحـعنه
ي هـذا  ـاب فـذا الكتـان هـي ، وكـادة املنتهـن إفـع
ـ  ـة ، وكثيـدة الطلبـو عمـت هـالوق اء ، ـر مـن الفقه
ه ـن بـاً للمشتغليـه نافعـى جيعلـواهللا تعال: ول ـم يقـث

ـ ـيل ، وهل وزـاً للفـا وموجبـيف الدني ىب وهـو  ـم يف العق
رح ـذا الشـت هـد مسيـل ، ولقـم الوكيـي ونعـحسب

ـ ـوقد كنت ف" رح املنهاج ـي شـاج فـاالبته"  ة ـي سن

                                                 
 ) .٢٦٤-٢٦٣ص(ينظر )    ١( 



 

ي ـداً فـر جـه كبيـرح عليـي شـت فـهـ شرع٧٠٨
ـ ـر املذهـه التحبيـة مسيتـة الثقافـغاي ـ ـب ف ر ـي حتري
صالة ، ن أول الـة مـة لطيفـه قطعـت منـب عملـاملذه
ه واهللا املسؤول أن يعيـنين علـى   ـرار عليـق االستمـومل يتف

 .إكمال ما شرعت فيه 

دد ـر عـي ذكـف )١(ن ـاج الديـه تـن ابنـاء عـا جـم -٣
 .ه اهللا ـه رمحـمصنفات

ـ ـي شـوع فـام" ة ـتكمل بـىن علـى   " ذب ـرح امله
ـ ـن بـه اهللا ، مـووي رمحـالن ـ ـاب الرب ل إىل ـا ، ألص
 .س يف مخس جملدات ـفلياء التـثن

 

 )٢(رج ا عن املـذهب كمـا سـيأيت    ـي خـل التـاملسائ -٤
ـ ـات الشافعيـتوضيحها موجود يف طبق ا يف ـة ، وهي نفسه

 .ذا الكتاب ـه

 

 

 

 

 

                                                 
 ) .٥/٣٩٣(طبقات الشافعية الكربى )    ١( 
 ) .٩١ص(ينظر )    ٢( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أهمية الكتاب : المبحث الثاني 

يعترب هذا الكتاب من أعظم املؤلفات الواسعة يف الفقـه عنـد    -١
ه الشيخ اإلمام جمهوداً عظيماً ، وقيمتـه  الشافعية ، حيث بذل في

هو كتاب " االبتهاج يف شرح املنهاج " تظهر يف أن أصل كتاب 
احملرر للرافعي ، الذي اختصره النووي يف كتابه منهاج الطـالبني  
وعمدة املفتيني فجاء الشيخ اإلمام وشرح منهاج الطالبني شرحاً 

فيه ذكـر نـص   كبرياً ، حبيـث توسع وأفاض فيه ، وقد التزم 
قويـة ، وأحاديـث    وي ، حمـاوالً شرحه وتوضيحه بأدلةالنو

خمرجة ، ومل يقتصر شرحه هلذا الكتاب على املذهب الشافعي ، بل 
كان يسوق آراء املذاهب األخرى ، ووجهة نظر جمتهدي املـذاهب  

 .وعلى هـذا يعد هذا الكتاب كرتاً من كنوز الشيخ اإلمام 



 

ع من شرح املنهاج بعـد السـبكي   استفاد من هذا الكتاب مجي -٢
 .حيث ورد امسه كثرياً يف شروحهم 

استفادته من كتابه تكملة اموع ، والشك أن كتاب تكملـة   -٣
 .اموع يبسط فيه املسائل بتوسع كبري 

استفادته ممن سبقه من الفقهاء حيث ذكر أقوال كثري من العلماء  -٤
حني عـرض  يف املسألة الواحدة ، وسيظهر مدى استفادته هذه 

الكتب اليت وردت يف النص ، وكيف حقق مسـائلها اعتمـاده   
روضة " للرافعي و " فتح العزيز شرح الوجيز " الكبري على كتايب 

له أيضاً وال خيفى قيمـة هـذه   " اموع " للنووي " الطالبني 
 .الكتب العظيمة يف املذهب 

 

، اشتماله على ثروة عظيمة من املسائل الفقهيـة ، والقواعـد    -٥
باألحاديث اليت تؤيد املسـائل   هواملفردات اللغوية ، واستدالالت

 .الفقهية يف مذهب الشافعية 

ال خيفى ما للشيخ اإلمام السبكي من مكانة رفيعة بـني فقهـاء    -٦
الشافعية ، األمر الذي يعطي الكتاب أمهية بالغة بني مصـنفات  

 .الشافعية 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا الكتاب منهج المؤلف في : المبحث الثالث 

 . –المتعلق بكتاب البيع  –

 :سلك السبكي منهجاً خاصاً به يف كتابه وهو كما يلي 

قسم كتابه على ترتيب الكتب الفقهية فبدأ بكتاب الطهـارة مث   -١
 .وحنو ذلك .. الصالة 

قسم كتاب البيع إىل أبواب ، وسلك يف تقسيم وترتب األبواب  -٢
 .جم له النووي ترتيب املنهاج نفسه ، وترجم له مبا تر

يعرف عند كل كتاب أو باب تعريف ذلك الكتاب أو البـاب   -٣
 .عند فقهاء الشافعية خصوصاً 

يقسم األبواب إذا احتاج إىل ذلك إىل فصـول كمـا قسـمها     -٤



 

 .النووي 

يستشهد يف كل موطن من هذه املواطن بالقرآن الكـرمي حـال    -٥
 .وجود اآليات الدالة له ، واألحاديث النبوية 

حاديث النبوية من مصادرها املعتمدة وحيكم أحياناً على خيرج األ -٦
 .احلديث 

قال ، ويكتبه خبط ل النووي يف املنهاج معرباً عنه بيبدأ بذكر قو -٧
خمالف ملا كتب به حبيث توحي للقارئ أا خمالفة عـن مجيـع   

 .األقوال 

يشرح ذلك النص مستغرقاً جهده ، بذكر املسائل اليت تنـدرج   -٨
 .املسائل شرحاً وافياً ألغلبها  حتته ، ويشرح هذه

يفرع الفروع على بعض املسائل مستقصياً كـل مـا يتعلـق     -٩
 .باملوضوع 

يذكر أقوال أشهر العلماء يف املسألة ، حمققاً ذلك مـن كتبـهم    -١٠
 .املعتمدة 

يستوعب غالب األقوال واألوجه يف املذهب ، ويأيت بالتفريعات  -١١
 .احملتملة عليها 

هـذا  " و " وهو األصح : " جه بقوله يرجح بني األقوال واألو -١٢
 .وما إىل ذلك من الترجيحات " وهو الصحيح " و " أشبه 

يذكر أحياناً أقوال الفقهاء يف املذاهب األخرى ، سواء كانـت   -١٣
 .موافقة ملذهب الشافعية أو أحد فقهائهم أو خمالفه ملذهبهم متاماً 



 

ـ  -١٤ ة الـيت  يذكر يف بعض األحيان األدلة اليت تؤيد مذهبه ، واألدل
 .اعتمد عليها الفريق اآلخر خمرجاً األحاديث 

يذكر يف بعض األحيان آراء بعض الصحابة والتابعني ، وبعـض   -١٥
 .أقوال فقهاء املذاهب غري املشهورة 

يذكر يف بعض األحيان األقوال الضعيفة والشاذة ، وبينه علـى   -١٦
 .ذلك بقوله وهذا وجه شاذ وأحياناً يترك ذلك من غري تنبيه 

ات الغريبة من كتب اللغة ، ويترك ذلـك يف  درفبعض امليعرف  -١٧
 .غالب املفردات 

يعتمد يف إحالته على كتب فقهاء الشافعية أحياناً علـى نـص    -١٨
 .املسألة ، وأحياناً بذكرها باملعىن 

 .يقطع حبكم املسألة من غري أن يشري إىل قول أو وجه  -١٩

 – رمحـه اهللا تعـاىل   –يقطع حبكم املسألة بذكر نص الشافعي  -٢٠
 .بقوله ، وقد نص عليها اإلمام الشافعي 

يذكر ما يف املسألة من أقوال يف بعض األحيان ، ويستفرع آراء  -٢١
 .العلماء يف املسألة 

فيهـا  : أحياناً يذكر ما يف املسألة من أقوال لإلمام فيقول مـثالً   -٢٢
 .كذا وكذا ، أو الصحيح كذا يف أظهر القولني : قوالن 

فيها قوالن ، : اجلديد والقدمي فيقول مثالً أحياناً يذكر القولني ،  -٢٣
 .اجلديد كذا ، والقدمي كذا 

أحياناً يذكر يف املسألة الوجه الراجح يف املذهب فقط من غري أن  -٢٤



 

 .يشري إىل األوجه األخرى ، وأحياناً يذكرها 

أخرياً مل يسلك منهجاً واحداً يف عرضه للمسائل وإمنا تنوعت أساليبه 
 .وتعددت 

 

 

 

 

 

 

آراؤه التي يعد بها مجتهداً خارجاً على : بحث الرابع الم
 .مذهب الشافعي 

هذه املسائل تنقسـم إىل قسمني كما جاء عن ابنه تاج الدين حني 
ذكر شيء مما انتحله مذهباً ، وارتضاه رأياً لنفسه وذلـك علـى   :  )١(قال 

 :قسمني 

 –  –ما هو معترف بأنه خارج عن مذهب الشـافعي  : أحدمها 
 .كان رمبا وافق قوالً ضعيفاً يف مذهب أو وجهاً شاذاً  وإن

وسأعرضها خمتارة منها املسائل املتعلقة بكتاب البيع ، على أنـين مل  
 :أحقق املسائل ، وإمنا تركتها لقسم التحقيق 

                                                 
 . )٥/٣٥٣(طبقات الشافعية الكربى )    ١( 



 

أن التفريق بني احملارم ، كالتفريق بني والدة وولدها ، وهو قول  -١
ك مبن كان ذا رحـم  والظاهر اختصاص ذل: يف املذهب ، قال 

والظـاهر  : وما جـاء يف االبتـهاج   . حمرم ، لتخرج بنو العم 
اختصاص ذلك مبن كان ذا رحم حمرم ، وكذا صرح به احلنفيـة  

 .)١(واحلنابلة القائلون به ، أما بنو العم فال مينع التفريق بينهم وفاقاً

وأنه جيوز االنتفاع باملبيع يف مدة املسري لرده ، وإذا طلع علـى   -٢
عيبه بشرط وقوع االنتفاع يف املدة اليت يغتفر التأخري فيها مـن  

جيوز كل االنتفاعات ما مل : وقيل . السري وما جاء يف االبتهاج 
يدل على الرضا ، كوطء الثيب ولبس الثوب أي يف مسريه للرد 

 . )٢(أو يف املدة اليت يغتفر التأخري فيه 

ـ  -٣ اء وسـيف ،  وأنه جيوز بيع نصف معني من ثوب نفيس ، وإن
وحنـوه ممـا تنقـص قيمتـه بقطعـه ، وهـو قول صاحب 

، وابـن   )٤(، والقاضي أيب الطيب ، واملاوردي  )٣(" التقريب " 
الصباغ ، لكن نص الشافعي واجلمهـور علـى خالفــه ويف    

وال يصح بيع نصف معني من اإلناء والسيـف وحنومها ، : االبتهاج 
ألنه ميتنـع  : ته بقطعة ، قالوا والثوب النفيس ، وكل ما تنقص قيم

 . )٥(تسليمه شرعاً ، واملنع يف الثوب نص عليه الشافعي واجلمهور 

الذهب والفضة والرب والشعري : وأن إثبات الربا املنصوص عليها  -٤
يثبت الربـا يف كـل   : والتمر وامللح ، تعبد ، ويقول مع ذلك 

                                                 
 ) .٤٦٤ص(ينظر )    ١( 
 ) .٦٥٩ص(ينظر )    ٢( 
 .) ٦(هامش من التحقيق ) ٢٢٢ص(ينظر ترمجته )    ٣( 
 .) ٢(هامش من التحقيق ) ١٢٤ص(ينظر ترمجته )    ٤( 
 ) .٢٢٢ص(ينظر )    ٥( 



 

ـ : "  مطعـوم ، لكن ال بالقياس ، بل بعموم قولـه   ام الطع
ومـا جـاء يف   . وسبقه إىل هذا ميل إمام احلـرمني  " بالطعام 
إن الستة املنصوص عليها يف احلـديث مـن   : فيقول : االبتهاج 

يف  العلماء من منع الربا يف كل مطعوم ال بالقياس لكن بقوله 
فإنه يعم لفظاً وإىل هذا ميـل  " الطعام بالطعام " احلديث املتقدم 

 . )١(تار إمام احلرمني ، وهو املخ

 .ما صححه من حيث املذهب : القسم الثاين 

وإن كان الرافعي والنووي رجحا خالفـه ، أو  :  )٢(قال تاج الدين 
كان النووي وحده رجح خالفه ، فنحن نذكر يف هذا القسم ما كان مـن  
هذا النمط ، وال نذكر شيئاً وافق فيه النووي ، وإن خالف الرافعي ، لظهور 

، السيما إذا اعتضـد بتصـحيح   على قول النووي فيه  ذلك ، وألن العمل
 .اإلمام 

وأمـا ما عقدنا له ، مما خالف فيه الشيخني مجيعـاً ، أو النـووي   
أنه ال جيوز ألحد ينبغي تلقيه بكلتا اليدين ، فال أشك  وحده ، فال خيفى أنه

من نقلة زماننا خمالفته ، ألنه إمام على مآخذ الرافعي والنـووي ونصـوص   
افعي ، وكالم األصحاب ، وكانت له القدرة التامة على الترجيح ، فمن الش

مل ينته إىل رتبته ، وحسبه من الفتيا احملض ، حق عليه أن يتقيد مبا قاله ، وأما 
من هو من أهل النظر والترجيح ، فذاك حمال على نظره ال على فتيا الرافعي 

 .والنووي ، والشيخ اإلمام 

 :ت يف كتاب البيع وهذه املسائل كما جاء

                                                 
 ) .٢٩٣ص(ينظر )    ١( 
 ) .٣٦٢،  ٥/٣٥٦(طبقات الشافعية الكربى )    ٢( 



 

وأن التفرقة بني والدة وولدها بالرد بالعيب ، حـرام ، وأنكـر    -١
: قال النووي : ويف االبتهاج . شيخـه ابن الرفعة أن املذهب اجلواز 
وحيرم الـرد  : وقال السبكي .. وحيرم التفريق بني األم والولد بالبيع 

ـ والرهن يف األصح ، وصحح صاحب املبالعيب والبيع  يف  )١(ب ذه
الرد بالعيب اجلواز ، وألجله قال يف النكت لو اشـتراها وولـدها   
الصغري مث تفاسخا يف أحدمها جاز ، ولو كان أحدمها حرام مل حيرم 
بيع اآلخر ، ولو رضيت األم بالتفريق مل يزل التحرمي على الصحيح ، 

 . )٢(وقال ابن الرفعة أن املذهب جواز التفريق بالعيب 

بتقوميهما يف تفريق الصفقة ، : ر ، حيث قال وأن اخلمر واخلرتي -٢
فاملعترب مثنيهما عند أهلهما ، وهو احتمال لإلمـام ، صـححه   
الغزايل ، وال تقوم اخلمر خالً ، واخلرتير بقرة ، خالفاً للنووي ومن 

صحح النووي تقدير اخلمر خـالً ،  : وما جاء يف االبتهاج . سبقه 
مي اخلمر واخلرتير على حاهلمـا  واخلرتير بقرة ، ولإلمام احتمال تقو

 . )٣(عند من يرى ذلك ، وصححه الغزايل 

، ، كبعتك ، بل هو كناية  ت ، ليس صرحياًشري: وأن قـول البائع  -٣
ويف . )٤(خالفاً للرافعي ، حيث تبع يف ادعـاء صـراحتهما املتـويل   

كبعتك هي صريح قطعاً وشـربت قـال   : قال النووي : االبتهاج 
 . )٥(صريح واملختار أا كناية املتويل والرافعي 

وأنه ال جيوز بيع الكافر كتاباً يف علم شرعي ، وإن خال عن اآلثار ،  -٤

                                                 

 .) ٥(هامش من التحقيق ) ١٥١ص(ينظر ترمجته )    ١( 

 ) .٤٥٧ص(ينظر )    ٢( 

 ) .٤٨٧ص(ينظر )    ٣( 
 .) ٥(هامش من التحقيق ) ١٣٥ص(ينظر ترمجته )    ٤( 
 ) .١٣٦ص(ينظر )    ٥( 



 

وكتب احلديث وآثار الصـاحلني  : وما يف االبتهاج . تعظيماً للعلم 
كاملصحف على الصحيح املنصوص خالفاً للماوردي ، وكتب الفقه 

عن أيب حامد  مثل كتب احلديث ، وحكى )١(جعلها صاحب البيان 
اجلواز فيما كان منها خالياً عن اآلثار ، واألحسـن إطـالق املنـع    

 . )٢(تعظيماً للعلم الشرعي 
وأن بيع العبد اجلاين جناية تعلق برقبته ماالً بعد اختيار الفـداء ،   -٥

إنه يصح ، ونقله : قال  )٣(ومثل وقوع الفداء ، باطل ، والبغوي 
وما جـاء يف  . ، وتبعه النووي  الرافعي عن إطالقه ، ساكتاً عليه

وال اجلاين املتعلق برقبته مال يف األظهر : قال النووي : االبتهاج 
: كاملرهون وأوىل ؛ ألن اجلناية تقدم علـى الـرهن ، والثـاين    

يصـح ، ألنه حق ثبت بغري رضى السيد ، وال يستقر إال عنـد  
عني مال ، من الفداء ، قال الشيخ أبو حامد ، كل حق تعلق بامتناعه 

إلنسان باختياره منع البيع قوالً واحداً وإذا تعلق بغري اختياره ، فعلى 
قولني كما ذكرنا هنا ويف مال الزكاة ، وخرج قول ثالـث ، أنـه   
موقوف إن فدى نفذ ، وإال بطل وحكم وجوب املال باخلطأ وشبه 
العمد ، والعمد الذي ال قصاص فيه ، وعفى على مال أو بـإتالف  

االً سواء يف ذلك ، وإمنا تعلق الرقبة إذا ثبت بالبينة أو إقـرار  العبد م
،  ، أو قبل اختياره وهو موسر لفداءالسيد وحمل اخلالف إذا باعه قبل ا

فإن كان معسر بطل ، وقيل على اخلالف ، وإن كان بعـد الفـداء   
 . )٤(قال البغوي يصح . صح ، وإن كان قبله ولكن بعد اختياره 

جارية بكراً مزوجه علم بزواجها ورضي به ، مث وأنه لو اشترى  -٦

                                                 
 .) ٦(هامش من التحقيق ) ١٧٣ص(ينظر ترمجته )    ١( 
 ) .١٧٣ص(ينظر )    ٢( 
 .) ٧( هامشمن التحقيق ) ٢٢٧ص(ينظر ترمجته )    ٣( 
 ) .٢٣٠ص(ينظر )    ٤( 



 

وجد عيباً قدمياً بعد ما أزيلت البكارة ، ال يرد ، وفاقاً للمتويل ، 
علـم  : فـرع  : وما جاء يف االبتهاج . ينبغي القطع به : وقال 

بزواجها ورضي مث وجد عيباً قدمياً بعد ما أزيلت البكارة يف يده 
ان البائع ، قال القاضي حسـني  بالسبب السابق فإن جعلناه من ضم

 . )١(ال رد وهو املختار : والبغوي والرافعي له الرد ، وقال املتويل 

: وما جاء يف االبتـهاج  . وأن خيار التصرية ميتد إىل ثالثة أيام  -٧
وقال األصحاب على قول القاضي أيب حامد لـو اطلـع علـى    

: يقال التصرية بعد الثالث ليس له الرد ، وهو مشكل وينبغي أن 
 . )٢(يثبت اخليار ثالثاً بالشرع 

وأنه ال يشترط يف بيع احلاضر للبادي عموم احلاجة ، بل يكفـى   -٨
قـال  . مفـرد إىل الـنص   " املطلب " أصلهـا ، وهو وجه يف 

بـأن يقدم غريب مبتاع تعم احلاجة إليه ليبيعه بسـعر  : النووي 
أغلى ، واملراد يومه ، فيقول بلدي أنزله عندي ال يبيعه على التدريج ب

ي ورد علـى الغالـب   ول كان واحلديث يف البدجأي ر: بالغريب 
وأخذ الشروط حاجة الناس إليه ، ومل يذكر مجاعة مـن املصـنفني   
عمومها وإمنا ذكره القاضي حسني والبغوي والرافعـي وحيتـاج إىل   

 . )٣(دليل 

وأن خل الرطب ال يتأتى إال باملاء ، فال يباع بعضه ببعض وبـه   -٩
والغالب أن خل العنب : وما جاء يف االبتهاج . املاوردي  صرح

ال يكون فيه ماء وخل الزبيب وخل التمر فيهما املـاء ، وخـل   
الرطب كذلك وممن صرح به املاوردي وكالم القاضي حسـني  

                                                 
 ) .٦٠٣-٦٠٢ص(ينظر )    ١( 
 ) .٧٣١ص(ينظر )    ٢( 
 ) .٤٤١ص(ينظر )    ٣( 



 

واإلمام والرافعي والنووي يقتضي أن خل الرطـب بغـري مـاء    
ما ظنـوا  فجوزوا بيع خل الرطب خبل الرطب فإن كان األمر ك

وأنه يتأتى بغري ماء فاألمر كما قالوا ، وإال فالصواب مـا قالـه   
 .)١(املاوردي ، أنه ال جيوز بيع خل الرطب خبل الرطب 

اللحمان جنس واحد ، كما هو أحد القـولني ،  : وأنا إذا قلنا  -١٠
أبو علـي  : وبه قال : فاللحم الربي مع البحري جنسان ، قال 

امـد ، واملـاوردي واحملـاملي ،   ، والشيـخ أبو ح )٢(الطربي 
إنـه  : ، وقـال   إنه املنصوص ، وصاحـب املهذب: " وقال 
، وما يف منت الروضة من تصحيح أمـا   )٣(ذهب ، والروياين امل

إن قلنا اللحمان : ويف االبتهاج . جنس واحد ، ليس يف الرافعي 
جنس فالوحشي واألهلي والطري وغريه سواء والبحريات كلـها  

وجهان أصحهما أما جنسان  ياتالربيات مع البحر جنس ويف
وبه قال أبو علي الطربي والشيخ أبو حامد واملاوردي واحملاملي ، 

إنـه املـذهب   : إنه املنصوص وصاحب املهذب ، وقال : وقال 
والقاضي أبـو   )٤(جنس واحد قاله أبو إسحاق املروزي : والثاين 

غوي وصـححه يف  حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والب
الروضة يف اختصار كالم الرافعي ، والرافعي مل يصححه وزعـم  
القاضي أبو الطيب أنه نص الشافعي وذكر يف ذلك ما ال دليـل  

 .فيه 

مما سبق من عرض املسائل يستنتج أن الشيخ اإلمام يعتـرب جمتهـداً   

                                                 
 ) .٣١٨-٣١٧ص(ينظر )    ١( 
 .) ٧(هامش من التحقيق ) ٢٩٩ص(ترمجته ينظر )    ٢( 
 .) ٣(هامش من التحقيق ) ١٧٩ص(ينظر ترمجته )    ٣( 
 .) ١(هامش حقيق من الت) ٢٨٢ص(ينظر ترمجته )    ٤( 



 

 .مطلقاً يف املذهب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .قه الشافعيةطلحات المتداولة في فالمص: المبحث الخامس 

 :كثرياً ما تردد يف كتب الشافعية بعض املصطلحات اخلاصة م ومنها       

 : )١(وهي كالم اإلمام الشافعي : األقوال  -١

أكثر من قول يف مسألة  –رمحه اهللا  –حيث يكون لإلمام الشافعي 
، وقد ورد  واحدة ، لكونه جمتهد متبع لكتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله 

أو "  يلحلديث واتركوا قـو  فأعملوا بايلخالف قو ثإذا صح احلدي"  :عنه 
وقد جاء عنه ذلك بألفاظ متعددة ، لذلك فإذا ظهر  )٢(" هو مذهيب : " قال 

                                                 

؛ شرح جالل الـدين  ) ١/٤٨(؛ اية احملتاج ) ١/١٦(؛ مغين احملتاج ) ١/٦٥(اموع )    ١( 
 ) .١/١٢(احمللى على املنهاج 

 ) .١/٦٣(اموع )    ٢( 



 

له خالف قوله يف مسألة من املسائل ، نظراً الطالعه على دليل أقوى مـن  
 .الدليل السابق أخذ بالدليل األقوى 

 ".اجلديد " ومنها " القدمي " شافعي منها ومعلوم أن أقوال اإلمام ال

 :أما القدمي فهو 

، ورواه عنـه   )١(ما كان من قوله بالعراق ، قبل انتقاله إىل مصـر  
،  )٢(لزعفـراين  ان أشهرهم اإلمـام أمحـد بـن حنبـل ، و    ـميذه ومتال

 " .احلجة " ومن كتبه القدمية كتاب  )٣(ي ـوالكرابيس

 : أما اجلديد فهو 

ورواه  )٤(دخوله مصر ، سواء كان ذلك تطبيقاً أو إفتاًء  ما قاله بعد
، حيث تصـدروا لـذلك ،    )٦(، واملزين ، والربيع املرادي  )٥(عنه البويطي 

واعتنوا برواياته كثرياً ، ومنهم من كان يروي عنه بصورة أقل منـهم مثـل   

                                                 
 ) .١/٥٤(؛ حاشية الشرواين ) ١/٩(اموع : ينظر )    ١( 

ـ ٢٦٠-١٧٣(ادي ، أبـو علـي   احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين البغد)    ٢(  الزم ) هـ
 .الشافعي وهو أثبت رواه مذهبه 

؛ طبقـات الشـافعية الكـربى    ) ٢٥٥ص(؛ توايل التأسيس ) ٤٨ص(مناقب الشافعي  
)١/٣٤٠ (. 

 .) ٥(هامش من التحقيق ) ٣٦٧ص(ينظر ترمجته )    ٣( 

 ) .١/٥٤(؛ حتفة احملتاج ) ١/٥٠(اية احملتاج )    ٤( 

 .) ٤(هامش من التحقيق ) ٢٣٩ص(ينظر )    ٥( 

 .) ٨(هامش من التحقيق ) ٣٧٩ص(ينظر )    ٦( 



 

 . )١(يونس بن عبد األعلى 

وقد رجع اإلمـام  " الة الرس" " اإلمالء " ومن أشهر كتبه يف اجلديد 
عن مذهبه القدمي ، إىل اجلديد ، ولـذلك قـال    –رمحه اهللا  –الشافعـي 

ليس مذهباً للشافعي أو مرجوعاً عنه " القدمي " وأعلم أن قوهلم : " النووي 
قدمي نص يف اجلديد على خالفه ، أما قدمي له : " أو ال فتوى عليه ، املراد به 
تعرض لتلك املسألة يف اجلديـد ، فهـو مـذهب    خيالفه يف اجلديد ، أو مل ي

 " .الشافعي واعتقاده ، ويعمل به ويفيت عليه فإنه قاله ومل يرجع عنه 

وعلى ذلك يكون القدمي مذهباً للشافعي يف حال عـدم معارضـته   
 .للجديد 

وقد يكون القوالن قدميني ، وقد يكونـان جديـدين ، أو قـدمياً    
احد ، وقد يقوهلما يف وقـتني ، وقـد   وجديـداً ، وقد يقوهلما يف وقت و

 .يرجح أحدمها وقد ال يرجح 

فاجلديد هو الصـحيح وعليـه   " قدمي وجديد " فـإن كان القوالن 
العمل ؛ ألن القدمي مرجوع عنه ، وإن كان بعض املسائل الـيت اسـتثناها   

 . )٢(الفقهاء من الشافعية ، فجعلوا العمل فيها بالقدمي 

 :النص أو التخريج  -٢

ومسى ذلـك ؛ ألنـه    –رمحه اهللا  –هو نص كالم اإلمام الشافعي و
                                                 

أحـد أصـحاب   ) هـ٢٦٤-١٧٠(يونس بن عبد األعلى الصديف املصري ، أبو موسى )    ١( 
الشافعي واملكثرين من الرواية عنه واملالزمة له ، كان كثري الورع ، وكان عالمة يف علم 

 .ار والصحيح والسقيم باألخ

 ).٢٨ص(؛ طبقات ابن هداية ) ٧/٢٤٩(؛ وفيات األعيان ) ١١٠ص(ات الشريازي طبق 

 ) .٤٩،  ١/٤٥(اية احملتاج )    ٢( 



 

مرفوع إىل اإلمام أو أنه مرفوع القدر لتنصيص اإلمام عليه ، ويكون مقابلـه  
 .وجهاً ضعيفاً أو قوالً خمرجاً 

 :التخريج  -٣

هو أن جييب الشافعي حبكمني خمتلفني يف صورتني متشـاتني ، ومل  
، فينقل األصحاب جوابه يف كل صـورة إىل  يظهر ما يصلح للفرق بينهما 

األخرى فيحصل يف كل صورة منهما قوالن منصوص وخمرج ، املنصوص يف 
هذه هو املخرج يف تلك ، واملنصوص يف تلك هو املخرج من هذه ، فيقـال  

 . )١(قوالن بالنقل والتخريج : بينهما 

 :األوجه  -٤

بني إىل مذهبـه ،  املنتس –رمحه اهللا  –هي ألصحاب اإلمام الشافعي 
يستخرجوا من كالمه ، ويستنبطوا من قواعده وأصول مذهبـه ، وقـد   
جيتهدون يف بعضها ، وإن مل يأخذوه من أصله ، واألصح أن الوجه املخرج 

 . )٢(ال ينسب إىل الشافعي 

األصح أن ال ينسب إليه ، ألنه مؤدي اجتهاد صاحب : قال النووي 
 . )٣(ه باجتهاده الوجه وقد أدى خترجيه وإظهار

 :الطرق  -٥

هي اختالف أصحاب الشافعي يف حكاية املذهب ، فيقول بعضـهم  
ال جيوز قوالً واحـداً ،  : يف املسألة قوالن أو وجهان ، ويقول البعض اآلخر 

                                                 
 ) .١/٥٠(اية احملتاج )    ١( 

 ) .١/٤٨(؛ اية احملتاج ) ١/٦٥(اموع )    ٢( 

 ) .١/٦٦(اموع )    ٣( 



 

يف املسألة بتفصيل ، ويقول اآلخـر ،  : أو وجهاً واحداً ، أو يقول أحدمها 
 . )١(فيها خالف مطلق 

إطالق لفظ الطرق على األوجه أو العكـس ،   )٢(ي وقد علل النوو
 .بأن الطرق والوجوه تشترك يف كوا من كالم األصحاب 

 :األصحاب  -٦

هم أصحاب اآلراء يف املذهب الذين خيرجون األوجه على أصـول  
الشافعي يستنبطوا من قواعده ، وهلم اجتهادات يف مسائل من غري أصوله ، 

 . )٣(يين وغريه أبو حامد اإلسفراي: منهم 

 :األظهر  -٧

هو القول الراجح من القولني أو األقوال لإلمام الشافعي ، ويعرب بـه  
حينما يكون اخلالف يف املسألة قوياً ، وهو مشعر بظهور مقابلة وقوة دليلـه  

 . )٤(أيضاً 

 :املشهور  -٨

هو الرأي الراجح من القولني أو األقوال لإلمام الشافعي ، إذا كـان  
 . )٥(ضعيفاً ، لضعف مدركه ودليله  مقابله

 :األصح  -٩

                                                 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ١( 
 ) .١/٦٦(اموع : ينظر )    ٢( 
 ) .١/١٤٤(مقدمة البيان )    ٣( 
 ) .١/٤٩(اية احملتاج )    ٤( 
 ) .١/٤٨(؛ اية احملتاج ) ١/٥٠(حتفة احملتاج )    ٥( 



 

املراد به الراجح من الوجهني أو الوجوه ، ويعرب به حينمـا يكـون   
 . )١(اخلالف قوياً 

 :الصحيح 

وهو الوجه الراجح من الوجهني أو الوجوه ، ويعرب به إذا كان الوجه 
اإلمـام   املقابل يف غاية الضعف ، ومل يعرب بذلك يف األقوال ؛ تأدبـاً مـع  

 . )٢(فإن الصحيح مشعر بفساد مقابله  –رمحه اهللا تعاىل  –الشافعي 

 :املذهب 

هو القول الراجح من الطرق أو الوجه ، عند اختالف األصحاب يف 
املذهب كـذا ، أو هـذا هـو    : حكاية املذهـب ، فعند الترجيـح يقال 

 . )٣(املذهب 

لصـحيح أو  يستعمل يف الوجه الضعيف ملقابلتـه للوجـه ا  : قيل 
 . )٤(األصـح 

تستعمل عندما يكون يف املسألة أكثر من قـول ولكـن   : يف قول 
 . )٥(الراجح خالف املنقول 

 :العراقيون واخلراسانيون 

مها طريقتان للمـذهب الشـافعي   : طريقة العراق وطريقة خراسان 
 .انتشرتا يف القرن الرابع اهلجري واخلامس اهلجري 

                                                 
 ) .١/٤٨(اية احملتاج )    ١( 
 ) .١/٤٨(اية احملتاج )    ٢( 
 ) .١/٤٩(املصدر السابق )    ٣( 
 ) .١/٥١(احملتاج  ؛ اية) ٣٠ص(التحقيق )    ٤( 
 ) .١/٥١(اية احملتاج )    ٥( 



 

 :العراقيون  -١

فطريقتهم كانت . لشافعية الذين سكنوا العراق وما واالها هم أئمة ا
وانتهت إليه رئاسة بزعامة الشيخ أيب حامد اإلسفرايين ، فهو شيخ العراقيني ، 

 )١(" البندنيجي " " احملاملي " ي ببغـداد ، وتبعه مجاعة منهم املذهب الشافع
والشيخ أبو " " القاضي أبو الطيب الطربي " " املاوردي " " سليم الرازي " 

وسلكوا يف تدوين الفروع طريقـة عرفـت بطريقـة    " إسحاق الشريازي 
 . )٢(العراقيني 

 :اخلراسانيون  -٢

ويطلق عليهم املراوزة ، وهم أئمة الشافعية الذين سكنوا خراسان وما 
أبـو  "  )٣(" القفال الصغري املروزي " حوهلا ، وأما طريقتهم فكانت بزعامة 

هذا ، وإن لكـل   )٦(" القاضي حسني "  )٥(" الفوراين "  )٤(" حممد اجلويين 
وأعلم أن نقـل  : طريقة من الطريقتني ميزة ميزا ، ويف ذلك يقول النووي 

أصحابنا العراقيني لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا 
ـ  اً أتقن وأثبت من نقل اخلراسانيني غالباً ، واخلراسانيون أحسن تصرفاً وحبث

 . )٧(وتفريعاً وترتيباً غالباً 

 

                                                 
 ) .٢(من التحقيق هامش ) ٢٤٧ص(ينظر ترمجته )    ١( 
 ) .٢/٢١٠(ذيب األمساء واللغات )    ٢( 
 .) ٦(هامش من التحقيق ) ١٦٠ص(ينظر ترمجته )    ٣( 
 .) ٧(هامش من التحقيق ) ٣٢٤ص(ينظر ترمجته )    ٤( 
 .) ٣(هامش من التحقيق ) ٦٣٦ص(ينظر ترمجته )    ٥( 
 ) .١/١٥٣(طبقات الشافعية الكربى )    ٦( 
 ) .١/١١٢(اموع )    ٧( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مصادر المؤلف في الكتاب : المبحث السادس 

مـدار الكتـب   " خمطوط " اإلبانة عن أحكام فروع الديانة ، للفوراين  -١
 . )١() ب/٢٢٩٥٨(املصرية رقم 

 " .مطبوع " إحياء علوم الدين ، للغزايل  -٢

 " .مطبوع " اختالف احلديث ، للشافعي  -٣
                                                 

 ) .١ص) (١(فهرس الفقه الشافعي ، رقم خاص )    ١( 



 

مبكتبة " خمطوط "  )١(ستقصاء من املذهب يف شرح املهذب ، املارين اال -٤
 . )٢(فقط  ١٩،  ١٠،  ٣ويوجد منه ج) ١٠٢٣/٩٠٢٩(األزهر رقم 

 . )٣(األسرار ، للقاضي حسني  -٥

 . )٤(اإلفصاح ، أليب علي الطربي  -٦

 ." مطبوع "  األم ، للشافعي -٧

)٥(االنتصار يف الفقه ملذهب الشافعي ، البن أيب عصـرون   -٨
، خمطـوط   

 . )٦() ١٤٩٢(مبكتبة فاتح رقم 

 .للروياين " مطبوع " حبر املذهب  -٩

 .حمقق باجلامعة اإلسالمية البسيط يف املذهب ، للغزايل  -١٠

 " .مطبوع " البيان يف فروع الشافعية ، العمراين  -١١

املكتبـة األزهريـة ، رقـم    " خمطـوط  " تتمة اإلبانـة ، املتـويل    -١٢
العلمي جبامعة أم القرى حتت رقم ومبركز البحث  )٧() ٨٦٩٩/١٠٠٦(
 .فقه شافعي ) ٢١٣(

                                                 
 ) .٦(من التحقيق هامش ) ٢٩٩ص(ينظر ترمجته )    ١( 

 ) .١٣ص) (٢٠٩(فهرس الفقه الشافعي ، رقم خاص )    ٢( 

 .ف عليه مل أق)    ٣( 

 ) .٢/٥٢٤(ينظر كشف الظنون . وهو شرح ملختصر املزين )    ٤( 

 ) .٤(من التحقيق هامش ) ١٣٤ص(ينظر ترمجته )    ٥( 

 ) .٥٢ص) (٥١(فهرس الفقه الشافعي ، رقم خاص )    ٦( 

ويقوم اآلن بتحقيقه طلبة مـن  ) ٧٥-٧٤ص) (٢١٣(شافعي ، رقم خاص فهرس الفقه ال)    ٧( 
 .قرى وقد نوقشت بعض رسائله جامعة أم ال



 

 .، للروياين  )١(التجربة  -١٣

 " .مطبوع " تصحيح التنبيه ، للنووي  -١٤

 . )٢(تعليقة القاضي حسني  -١٥

، رسـالة  بو طيب الطربي أل" شرح خمتصر املزين التعليقة الكربى "  -١٦
 .بيع امعة اإلسالمية ، كتاب العصام الفيلكاوي ، باجل: علمية ، حتقيق 

 . )٣(لإلمام أيب حامد اإلسفرايين : التعليقة الكربى  -١٧

 . )٤(ريب ، للقاسم ابن القفال الشاشي قالت -١٨

 " .مطبوع " تكملة اموع ، للسبكي  -١٩

 " .مطبوع "  )٥( صالتلخيص ، البن القا -٢٠

 " .مطبوع " التنبيه يف الفقه ، للشريازي  -٢١

 " .مطبوع " التهذيب ، للبغوي  -٢٢

 " .مطبوع "  )٦(ن ابالثقات ، البن ح -٢٣

مصور عن مركز امللك فيصـل  " خمطوط " جامع الفتاوى ، للبغوي  -٢٤
 .) ٢١٣٦(برقم 

 " .مطبوع " احلاوي ، للماوردي  -٢٥
                                                 

 .ومل أقف على كتابه )    ١( 
 ) .١/٣٥١(ينظر كشف الظنون )    ٢( 
 .ينظر املصدر السابق نفس الصفحة )    ٣( 
 .قال ابن خلكان هو أجل كتب الشافعية حبب يستغين من هو عنده غالباً عن كتبهم )    ٤( 
 ) .١/٣٧٩(كشف الظنون  

 ) .٣(من التحقيق هامش ) ١٩٨ص(ينظر ترمجته )    ٥( 
 ) .٤(من التحقيق هامش ) ٤٦٤ص(ينظر ترمجته )    ٦( 



 

املكتبة الوطنية بباريس برقم " خمطوط "  )١(احلاوي الصغري ، للقزويين  -٢٦
 . )٢() ٦٠٢٨/٨٢٣(ورقم ) ٩٧(، ومبكتبة األزهرية رقم ) ٩٩٧(

 " .مطبوع "  )٣(للشاشي حلية العلماء ،  -٢٧

مبكتبـة الظاهريـة بدمشـق ، رقـم     " خمطوط " احلليـة للروياين  -٢٨
)٤() ٢٢٠٦( . 

 . )٥( خالصة الوسائل إىل علم املسائل -٢٩

 " .مطبوع " دقائق املنهاج ، للنووي  -٣٠

 . )٦(الذخائر ، جملي بن مجيع  -٣١

 " .مطبوع " الرسالة ، للشافعي  -٣٢

 " .مطبوع " روضة الطالبني ، للنووي  -٣٣

 . )٧(الرونق ، منسوب أليب حامد  -٣٤

" خمطـوط  " السلسلة يف معرفة القولني والوجهني ، عبد اهللا اجلويين  -٣٥
ومبركز البحث العلمي جبامعة ) ١٣٠٦(مبكتبة أمحد الثالث بتركيا ، رقم 

 . )٨(أم القرى 

                                                 
 ) .٦(من التحقيق هامش ) ٧٣٦ص(ينظر ترمجته )    ١( 
 ) .١٧٧،  ١٧٣ص) (٣٦٢،  ٣٦٥،  ٤٧١،  ٤٧٣(فهرس الفقه الشافعي ، رقم خاص )    ٢( 
 ) .١(من التحقيق هامش ) ٢٩٩ص(ينظر ترمجته )    ٣( 
 ) .٢٥٩ص) (٣٥٩(فهرس الفقه الشافعي ، رقم خاص  )   ٤( 
 ) .١/٥٥٢(كشف الظنون . ذكر أنه خلصه من خمتصر املزين وزاد عليه )    ٥( 
 ) .٦(من التحقيق هامش ) ٣٨ص(ينظر ترمجته )    ٦( 

 ) .٢/٣٨٧(؛ ويف طبقات الشافعية الكربى ) ١٠/٢٢١(ذكر ذلك يف تكملة اموع )    ٧( 

 ) .٢٩١ص) (١٢(الفقه الشافعي ، رقم خاص فهرس )    ٨( 



 

 " .مطبوع "  )١(سنن أيب داود  -٣٦

 " .مطبوع "  )٢(سنن ابن ماجه  -٣٧

 " . مطبوع"  )٣(سنن الترمذي  -٣٨

 " .مطبوع "  )٤(سنن الدارقطين  -٣٩

 " .مطبوع "  )٥(سنن النسائي  -٤٠

 " .مطبوع " ، للنووي  )٦(شرح صحيح مسلم  -٤١

بدار الكتب املصـرية بـرقم   " خمطوط " الشرح الصغري ، للرافعي  -٤٢
)١١٠٦( . 

 . )٧(شرح خمتصر املزين ، أليب داود  -٤٣

 . )٨(شرح املهذب ، أليب إسحاق العراقي  -٤٤

ابن الصباغ ) شـرح خمتصر املزين ( الشافعيـة  الشامل يف فـروع -٤٥
وحقق بعضه .  )٩() ٧٧٨(مبكتبة أمحد الثالث بتركيا ، رقم " خمطوط " 

                                                 
 ) .٥(من التحقيق هامش ) ١٩١ص(ينظر ترمجته )    ١( 

 ) .١(من التحقيق هامش ) ٢١٧ص(ينظر ترمجته )    ٢( 

 ) .١(من التحقيق هامش ) ١٨٤ص(ينظر ترمجته )    ٣( 

 ) .٣(من التحقيق هامش ) ٤٠١ص(ينظر ترمجته )    ٤( 

 ) .٣(من التحقيق هامش ) ٢٨٧ص(ينظر ترمجته )    ٥( 

 ) .٢(من التحقيق هامش ) ١٤٤ص(ينظر ترمجته )    ٦( 

 .مل أقف عليه )    ٧( 
 ) .١(من التحقيق هامش ) ٢٨٢ص(ينظر ترمجته )    ٨( 
 ) .٢٩٥ص) (١٣(فهرس الفقه الشافعي ، رقم خاص )    ٩( 



 

بعضه يف رسائل علمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة وجبامعة األزهر 
. 

 " .مطبوع "  )١(الصحاح ، للجوهري  -٤٦

 " .مطبوع "  )٢(صحيح البخاري  -٤٧

 " .مطبوع " صحيح مسلم  -٤٨

 " .مطبوع "  )٣(الضعفاء الكبري ، للعقيلي  -٤٩

بـدار الكتـب الظاهريـة ومبكتبـة     " خمطوط "  )٤(فتاوى الغزايل  -٥٠
 . )٤٣٣٦/٢(املخطوطات باجلامعة اإلسالمية برقم 

ام حممد بـن  جامعة اإلم" خمطوط " ي فتاوى القاضي حسني املرورذ -٥١
 .) ٩٨٣(سعود اإلسالمية برقم 

فقه ) ١١٤١(دار الكتب املصرية ، رقم ب" خمطوط " فتاوى القفال  -٥٢
 . )٥(شافعي 

 " .مطبوع " فتح العزيز شرح الوجيز ، للرافعي  -٥٣

باملكتبة األزهريـة ،  " خمطوط " كفاية النبيه شرح التنبيه ، ابن رفعة  -٥٤

                                                 
 ) .٣(من التحقيق هامش ) ٤١١ص(ينظر ترمجته )    ١( 
 ) .٦(من التحقيق هامش ) ١٢٤ص(نظر ترمجته ي)    ٢( 
 ) .٦(من التحقيق هامش ) ٢٤١ص(ينظر ترمجته )    ٣( 
 .مشتملة على مائة وتسعني مسألة غري مرتبة وله فتاوى غري ذلك ليست مبشهورة  )   ٤( 
 ) .٢/٢١٨(كشف الظنون  

 ) .٣٦٤ص) (٢٣٤(فهرس الفقه الشافعي ، رقم خاص )    ٥( 



 

 . )١() ٤٢٣٥٥/٢٦٧٥(ورقم ) ٨٩٩(رقم ) ٥٦٨٥/٧٦٣(رقم 

 " .مطبوع " اموع ، للنووي  -٥٥

حممـد  . د: حتقيق " الة علمية جبامعة أم القرى رس" احملرر ، للرافعي  -٥٦
 .سلطان العلماء 

مكتبة أمحد الثالـث ، بتركيـا رقـم    " خمطوط " خمتصر البويطي  -٥٧
)١٠٧٨. ( 

 . )٢(للغزايل خمتصر الوجيز  -٥٨

 " .مطبوع " خمتصر املزين  -٥٩

 " .مطبوع " مسند اإلمام أمحد  -٦٠

 " .مطبوع "  )٣(املستدرك على الصحيحني ، للحاكم  -٦١

 . )٤(تخرج على البخاري ، لإلمساعيلي املس -٦٢

" خمطـوط  " املطلب العايل شرح وسيط اإلمام الغزايل ، البن الرفعة  -٦٣
)٥() ١١٣٠(مبكتبة أمحد الثالث بتركيا ، رقم 

 . 

 . )٦(، البن القاص  حافتامل -٦٤

                                                 
 ).٤٤٧،  ٤٤٣ص) (٣٣٦) (٣٤٧) (٣٣٧) (٣٤٨(الفقه الشافعي ، رقم خاص فهرس )    ١( 
لعله يقصد اختصار ابن عقيل عبد اهللا بن عبـد الـرمحن املصـري اهلـامشي العقيلـي      )    ٢( 

 ) .٢/٧٩٣(كشف الظنون ) . هـ٧٦٩ت(
 ) .٣(من التحقيق هامش ) ٣٩٩ص(ينظر ترمجته )    ٣( 

 ) .٦(حقيق هامش من الت) ٣٦٣ص(ينظر ترمجته )    ٤( 

 ) .٥١٦،  ٥١١ص) (١٣٩،  ١١٩(فهرس الفقه الشافعي ، رقم خاص )    ٥( 

 ) .٢/٦٢١(كشف الظنون : ينظر )    ٦( 



 

 " .مطبوع " املهذب ، للشريازي  -٦٥

 " .مطبوع " املوطأ ، لإلمام مالك  -٦٦

باملكتبة الظاهرية " خمطوط " ملذهب ، للجويين اية املطلب يف دراية ا -٦٧
وبدار الكتب املصرية رقم ) ٢٢٢٤،  ٢٢٢٣،  ٢٢٢٢(بدمشق ، رقم 

وله  )١() ٣٨٥(ومبركز البحث العلمي جبامعة أم القرى ، رقم ) ٣٠٠(
نسخة مبكتبة املخطوطات اإلسالمية من كتاب البيوع إىل احلجر ، رقم 

)٧١٢٨) (٧١٢٧. ( 

 " .مطبوع " يل الوجيز ، للغزا -٦٨

 " .مطبوع " الوسيط ، للغزايل  -٦٩

 

 

 

 

 .وصف النسخ : المبحث السابع 

بكرب حجمه ، مما أدى إىل " االبتهاج شرح املنهاج " لقد متيز كتاب 
إال بنسـخة   أحظـى تعدد نسخه ، وتفرقها يف أحناء العامل ، ورغم ذلك مل 

أن أقـوم  وحيدة كاملة ، ونسخة أخرى تشتمل على نصف اجلزء املقـرر  
بتحقيقه ، علماً أنين بذلت قصارى جهدي يف إجياد نسخة للمخطوط ، ومل 

                                                 
 ) .٥٦٨،  ٥٥٩ص) (٣٩٨،  ٥٩٩(فهرس الفقه الشافعي ، رقم خاص )    ١( 



 

 .أجد بعد حماوالت متعددة 

 :وبيان هاتني النسختني ورمزمها كاآليت 

 ) " .ل(ورمزت هلا بالرمز : " النسخة األوىل 

اليت حتتوي على مجيع أجزاء اإلبتهاج شـرح  وهي النسخة الوحيدة 
ة مبكتبة أمحد الثالث بتركيا ، متحف طربقبوسراي ، ، وهي خمطوط املنهاج

، اسم الناسـخ  ) هـ٧٧٩(ـخ النسخ وتاري) ١٣٢٤(استانبول ، ورقمها 
عدد لوحات القسم وعدد لوحات " موسى ابن عبد اهللا احلجازي احلنبلي "

لوحة ، ) ٧٩(لوح ، وعدد األلواح املراد حتقيقها ) ١٧٢٦(املخطوط كامالً 
كلمـة يف  ) ١٢-١٠(سطراً ، مابني ) ٢٥(للوح الواحد وعدد األسطر يف ا

 . وهي نسخة مقابلة وعليها تعليقات يف حواشي املخطوط السطر الواحد 

 .ويبدأ من أول كتاب البيع إىل آخر فصل التصرية حرام 

 .يبدأ كتاب البيع 

 .البيع نقل امللك إىل الغري بثمن والشراء قبوله 

س الشهر بطل ، وحكى العمـراين  ولو شرط أا تضع لرأ" وتنتهي 
 " .اخلالف فيه 

 .والنسخة مكتوبة خبط نسخ جيد واحلمد هللا 

 ) " .م(ورمزت هلا بالرمز : " النسخة الثانية 

وإن كانت جـاءت  " كتاب البيع " وهي النسخة املفقود نصفها يف 
 " .بدار الكتب املصرية " كاملة لبعض أجزاء الكتاب ، وهي حمفوظة 

) ٤٠(م ناسخ ، وعدد لوحات القسم املراد حتقيقه فيها ال يوجد اس



 

) ١٢-١٠(سطراً ، ما بـني  ) ٣٠(لوح ، وعدد األسطر يف اللوح الواحد 
وهـي  كلمة يف السطر الواحد واخلط فيها أقل وضوحاً من النسخة األوىل 

 .نسخة مقابلة وعليها تعليقات وحواشي يف هوامش املخطوط 
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 ]أ٢/م[ )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم  

 ]ب١٩٨/ل[ )٣(البيع  )٢(كتاب 

ويطلـق   )٥(] قبوله [ امللك إىل الغري بثمن والشراء  )٤(] نقل [ البيع 
ويسمى العقد املركب منهما بيعاً ، فيقال فيه  )٦(] على اآلخر [ كل منهما 

                                                 
 " .ل " سقطت من )    ١( 
ملخلوق ، وهو يف اللغة مبعـىن الضـم   الكتاب مصدر سمي به املكتوب ، كاخللق مبعىن ا)    ٢( 

 .واجلمع 
 ) .١/١٢١) (كتب/مادة(؛ القاموس احمليط ) ١/٢٠٨) (كتب/مادة(الصحاح  
اسم جلنس من األحكام أو مبعىن اسم جلملة خمتصـة مـن   : أما يف االصطالح فهو مبعىن  

 .العلم مشتملة على أبواب وفصول غالباً ويرادفه الكتابة والكتب 
 ) .١/١٦(؛ مغين احملتاج ) ١/٧٧(اموع  

 .شريته ، أَبِيعه بيعاً ، ورمبا مسى الشراء بيعاً واملعىن واحد : بِعت الشيَء : البيع لغة )    ٣( 
: اشـتريت ، قـال   : بعت ما كنت ملكته ، وبعت مبعـىن  : والعرب تقول بعت مبعىن  

 .الثمن واملثمن كل منهما مبيع وكذلك شريت باملعنيني ، وكل واحد بيع وبائع ؛ ألن 
الشراء أيضاً وهو من األضداد ، فيكون مبعىن إعطاء شـيء  : فالبيع ضد الشراء ، والبيع  

 .وأخذ شيء 
؛ معجـم ابـن   ) ٣/٢٣٧) (باع/مادة(؛ ذيب اللغة ) ٣/١١٨٩) (بيع/مادة(الصحاح  

) بيـع /مـادة (؛ لسان العرب ) ١٩٦ص(؛ حترير التنبيه ) ١/٣٢٧) (بيع/مادة( فارس 
)١/٥٥٦. ( 

عقد يتضمن مقابلة مال مبـال أو منفعـة بشـروط ،    : " أما البيع فقد عرفه الشافعية  
الستفادة ملك عني أو منفعة مؤبدة ، كبيع حق املمر ، فخرج إبدال املتلفـات وحنـو   

 " .القرض وحنو بيع الكلب والنكاح ، والصلح عن دم اإلجارة 
؛ جممع األر ) ٤/٣١٨(بدائع الصنائع : ؛ وينظر ) ١/٣٧٣(فتح اجلواد بشرح اإلرشاد  

؛ زاد املستنقع ) ٥/٢٦٠(؛ حاشية اخلرشي ) ١/٣١٦(؛ وشرح حدود ابن عرفة ) ٣/٤(
)٣٢٧-٤/٣٢٦. ( 

 " .م " طمس يف )    ٤( 
 " .م " طمس يف )    ٥( 
 " .م " سقطت من )    ٦( 

يفه
تعر

 



 

 . )١(مبال  هو مقابلة مال

[ وقولـه  )٢( } َوَأَحلَّ الّلُه اْلَبْيَع{ : واألصل يف البيع قوله تعاىل 

                                                 
، وقد اعترض عليه بعدة اعتراضـات ورد  وهذا التعريف ورد يف كثري من كتب الشافعية )    ١( 

 :على ذلك مبا يلي 
يرد على هذا التعريف القرض كما لو قال خذ هذا مبثلـه ، وكـذلك   : " قال الشربيين  

 .اإلجارة فإن احلد الصادق عليها وليسا ببيع ، وهلذان ال ينعقدان بلفظ البيع 
بلزوم كون احلد غـري جـامع    فعة ردفإن أجيب عن اإلجارة بأن املال ال يطلق على املن 

: وقد صرح يف كتاب الوصية بدخول املنفعة يف املال ، فقال . جلواز جعل الثمن منفعة 
األموال تنقسم إىل أعيان ومنافع ؛ وأيضاً املقابلة املطلقة ليس فيها داللة على املقصـود ،  

، وهلـذا زاد يف  فإنه مل يتعرض لكوا يف عقد ، وال أن ذلك العقد يقتضي انتقال امللك 
أجيب عن القرض ال يشترط فيه ذلك بل يكفي الدفع وتسـمية  " . متليكاً : " اموع 

صح " على أن ترد بدله " ومل يقل " أقرضتك هذا : " أحد العوضني خاصة حىت لو قال 
وإن مل يذكر مقابله ، خبالف البيع فإنه البد فيه من التصريح بذكر العوضـني لتحقـق   

 .املفاعلة 
وعن اإلجارة بأن املنافع ليست أمواالً على احلقيقة بل على ضرب من التوسـع واـاز    

بدليل أا معدومة ال قدرة عليها ؛ وهلذا اختلف العلماء يف صحة العقد عليها ، فقد منع 
مجاعة صحة اإلجارة ، وأنه لو حلف شخص ال مال له وله منافع حينث على الصـحيح  

لو أقر مبال مث فسره مبنفعة مل يقبل كما دل عليه كالم الرافعـي  كما قال الرافعي ، وأنه 
 .أيضاً 

إن املنفعة حتسب قيمتها من الثلث معناه أا كمال املفوت ال أا يف : وقوهلم يف الوصية  
. ، وجودها ألجل تصحيح العقـد عليهـا    رنفسها مال ؛ ألا ال وجود هلا ، وإمنا يقد

وإذا ثبت . يع األعيان ال بيع املنافع ؛ ألن بيع املنافع جنس برأسه وأيضاً احملدود إمنا هو ب
 .أن املنافع ال تسمى ماالً حقيقة مل ترد على احلد ؛ ألن ااز ال يدخل يف احلدود 

على أن اإلجارة بيع منفعة كما نقلـه   –رمحه اهللا تعاىل  –قد نص الشافعي : فإن قيل  
يب أنه حممول على ضرب من التوسع كما مـر ؛  أج. م دااإلمساعيلي يف كتاب االصط

ألن املنافع يقدر وجودها ألجل صحة العقد ، وما دخله التقدير ال يكون حقيقة كمـا  
 " .يقدر امليت حياً ليملك الدية وتورث عنه 

 ) .٢/٦(مغين احملتاج  
 ) .٢٧٥(سورة البقرة ، من اآلية )    ٢( 

يله
دل

 



 

نُكمْ  {  )١(] تعاىل  َراٍض مِّ وقولــه   )٢( } ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َت

َداَينُتم  {  ِهُدْواْ {  )٣( } ِإَذا َت اَيْعُتمْ [  َوَأْش وقولـه [  )٥(} )٤(]  ِإَذا َتَب

وقوله  )٧(]  )٦( }ُجَناٌح َأن َتْبَتُغوْا َفْضًال مِّن رَّبُِّكْم  َعَلْيُكْم  َس َلْي { 

ِه  َفانَتِشُروا ِفي اَأل{   )٩(] ومن [  )٨( } ْرِض َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل اللَّ

 .على جوازه  )١٢(، واإلمجاع  )١١(أقوال وأفعال ال حتصى  )١٠(السنة  )٩(

                                                 
 " .م " سقطت من )    ١( 
 ) .٢٩(النساء ، من اآلية سورة )    ٢( 
 ) .٢٨٢(سورة البقرة ، من اآلية )    ٣( 
 " .م " سقطت من )    ٤( 
 ) .٢٨٢(سورة البقرة ، من اآلية )    ٥( 
 ) .١٩٨(سورة البقرة ، من اآلية )    ٦( 
 " .م " سقطت من )    ٧( 
 ) .١٠(سورة اجلمعة ، من اآلية )    ٨( 
 " .م " سقطت من )    ٩( 
سنن ، وسنة رسـول اهللا : ومجعها . السرية والطريقة حسنة كانت أو قبيحة : السنة يف اللغة )    ١٠( 

  : سريته. 
 ) .١٦ص(؛ التعريفات ) ٦/٣٩٩) (سنن/مادة(ذيب اللغة  
ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحاً ليس معه املنع مـن  : السنة يف الشرع هي  

 .النقيض 
يف املناسبات املختلفة ، مما يتعلق  بادات النافلة ، ويف األدلة ما صدر عن النيب وقيل هي يف الع 

 . بتشريع األحكام 
؛ شرح الكوكـب  ) ٦٥٨،  ٢/٦٤١(؛ اية السول ) ١٨٨،  ٢/١٦٩(قواطع األدلة : ينظر  

 ) .١٧٤،  ١/١٥٥(؛ إرشاد الفحول ) ١٩٧،  ٢١/١٥٩(املنري 
لكتاب أحاديث كثرية تدل على جواز البيع ، وأحاديث تدل علـى  وهي كما سيأيت يف هذا ا)    ١١( 

 .شرطه ، وأحاديث تدل على البيوع املنهي عنها 
 ..".واتفقوا على جوازه " ..أما اإلمجاع فقد أمجعت األمة على جوازه ومن ذلك قول ابن هبرية )    ١٢( 
 ) .١/٣١٧(اإلفصاح  



 

 .املكاسب وأطيبها  أجلّ )١(] إن التجارة : [ وقال قوم 

 . )٣(إنه أشبه مبذهب الشافعي :  )٢(وقال املاوردي 

 )٥(ملـا يف   )٤(الزراعة أطيب ورجحه املصنــف  : وقال آخرون 

 . )٦(البخاري 

ما أَكَلَ أَحد طَعاماً خيراً من أَنْ يأْكُـلَ مـن   " : قال  عن النيب 

                                                 
 " .م " طمس يف )    ١( 
-٣٦٤(لشافعي ، أبـو احلسـن   علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري ا: املاوردي )    ٢( 

تصدى للتدريس والتصنيف والتأليف ، حىت أصبح من كبار األئمة ، حىت أنه ) هـ٤٥٠
" احلاوي الكبري " وكان من كبار علماء الشافعية من مؤلفاته " بأقضى القضاة " لقـب 

 " .الدينية األحكام السلطانية والواليات " " اإلقناع " 
 ) .١/٢٤٠(شهبة ؛ طبقات ابن قاضي ) ٣/١٥٥(عتدال ؛ ميزان اال) ٢/٢٩٦(العرب  

البياعات أجلّ املكاسب كلها ، وأطيـب مـن الزراعـات    : وقال آخرون : " ويف ذلك يقول )    ٣( 
هال صنعت : وغريهـا ، وهو أشبه مبذهب الشافعي والعراقيني حىت أن حممد بن احلسن قيل له 

 . هو كتاب البيوع : فماذا ذلك الكتاب ؟ قال : قيل . قد فعلت : اً يف الزهد ، قال كتاب
 ) .٦/١٤(احلاوي  

أصول املكاسب الزراعة والتجارة والصنعة وأيها أطيب فيـه ثالثـة   : " حيث جاء عنه )    ٤( 
مذاهب للناس أشبهها مبذهب الشافعي أن التجارة أطيب قال واألشبه عندي أن الزراعة 
أطيب ؛ ألا أقرب إىل التوكل ، وذكر الشاشي وصاحب البيان وآخرون حنو ما ذكره 

 " .املاوردي وأخذوه عنه 
 ) .٩/٥٩(اموع  

أكُل منه طَري أَو إِنسانٌ ، أَو يزرع زرعاً ، فَي ما من مسلمٍ يغرِس غَرساً" :  وهو قوله )    ٥( 
 . " كَانَ لَه بِه صدقَةٌ إِنسانٌ أَو بهيمةٌ ، إِالَّ

ل منـه  كفضل الزرع والغرس إذا أ: صحيح البخاري ، كتاب احلرث واملزارعة ، باب  
فضل الغرس والزرع ، : ؛ صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب ) ٢/٦٩١) (٢٣٢٠(

 ) .٦٣٥ص) (١٥٥٣(رقم 
ـ ٢٥٦-١٩٤(عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي ، أبو )    ٦(   رائـد ) هـ

 .احلفظ ، وإمام الدنيا يف فقه احلديث 
 ) .٢/٥٥(تقريب التهذيب  



 

مـعداواِهللا د بِيوإنَّ ن ، هدأ١٩٩/ل/ [ )١( لِ ي [  ِلمع نأْكُلَ مكانَ ي
 هدقال فهذا صريح يف ترجيح الزراعة والصنعة لكن الزراعة أفضلها .  )٢( "ي

 .لعموم نفعها واحلاجة إليها 

 . )٣(الصناعة أطيب : وقال آخرون 

عَ   { : يف قوله تعاىل  )٤(وللشافعي  ُه اْلَبْي لَّ الّل أربعـة   )٥( } َوَأَح

والثالث  )٧(والثاين عام أريد به اخلصوص  )٦(حها أنه عام خمصوص أقوال أص

                                                 
ألن اقتصاره يف أكله على مـا  : " واحلكمة من ختصيص داود بالذكر جاءت عن العيين )    ١( 

يعمله بيده مع أنه مل يكن من احلاجة ؛ ألنه كان خليفة يف األرض كما ذكر اهللا تعـاىل  
قصـته يف مقـام    رآن ، وإمنا قصد األكل من طريق األفضل ، وهلذا أورد النيب يف الق

كان داود : االحتياج ا على ما قدمه من أن خري الكسب عمل اليد ، وقال أبو الزاهرية 
قلت كان يعمل الدروع من احلديـد  ( عليه الصالة والسالم يعمل القفاف ويأكل منها 

 ) " .بنص القرآن 
 ) .١١/١٨٧( عمدة القاري 

ن   { : أما نص القرآن فاملراد به قوله تعاىل   َنُكم مِّ َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس لَُّكْم ِلُتْحِص

اِآُرونَ   { : ، وقولـه تعـاىل   ) ] ٨٠(سورة األنبياء ، آية [  } َبْأِسُكْم َفَهْل َأنُتْم َش

ْرِد   َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ* َوَأَلنَّا َلُه اْلَحِديَد ي السَّ سورة سـبأ ، مـن   [  } ْر ِف

  ) ] .١١-١٠(اآليتان 
) ٢٠٧٢(كسب الرجل وعمله بيـده ، رقـم   : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٢( 

 .احلديث " ..  ما أَكَلَ أَحد طَعاماً قَطٌ" بلفظ ) ٢/٦١٧(
 ) .٦/١٣(احلاوي )    ٣( 
 ) .٣/٣(األم )    ٤( 
 ) .٢٧٥(لبقرة ، من آية سورة ا)    ٥( 
 " .اللفظ الدال على مجيع أجزاء ماهية مدلولة : " العام يف اصطالح األصوليني )    ٦( 
 " .إخراج بعض ما يتناوله اللفظ : " اخلاص يف اصطالح األصوليني  

 .=العام املخصوص والعام الذي أريد به اخلصوص املخصوص  والفرق بني)    ٧( 



 

ـ ـ، والراب )١(ل ـام جممـوالثالث ع ـ ـع في ـ ـه إمج  )٢(وم ـال وعم
تدل على  )٣(وال ـذه األقـي هـاب فـي واألصحـث الشافعـومباح

                                                                                                                        
والفرق بينـهما أن  : قال الشيخ أبو حامد يف تعليقه يف كتاب البيع  : "قال الشوكاين = 

الذي أريد به اخلصوص ، ما كان املراد أقل ، وما ليس مبراد هو األكثر ، وقال أبو علي 
: قـال  : العام املخصوص املراد به هو األكثر ، وما ليس مبراد هو األقل : بن أيب هريرة 

اخلصوص ال يصـح االحتجـاج بظـاهره ، والعـام      ويفترقان أن العام الذي أريد به
 " .املخصوص يصح االحتجاج بظاهره اعتباراً باألكثر 

جيب أن يتنبه للفرق بينهما ، فالعام املخصوص أعم من العـام  : " وقال ابن دقيق العيد  
الذي أريد به اخلصوص ، أال ترى أن املتكلم إذا أراد باللفظ أوالً ما دل عليه ظاهره من 

موم ، مث أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ ، كان عاماً خمصوصاً ، ومل يكـن  الع
 " .عاماً أريد به اخلصوص 

 ) .١/٥٠٣(؛ إرشاد الفحول ) ١٦٦و٣/١٣٠(شرح الكوكب املنري : ينظر  
 " .مما احتمل أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر : " امل يف اصطالح األصوليني هو )    ١( 
 ) .٢/٤٣(لناظر روضة ا 

إن للشافعي يف معىن اآلية : وتفصيل هذه األقوال جاءت عن املاوردي والنووي كما يلي )    ٢( 
إا عامة ، وأن لفظها لفظ عموم يتناول إباحة كل بيع إال مـا  : أحدها : أربعة أقاويل 

؟ خصه الدليل ، فعلى هذا هل هي عموم أريد به العموم ؟ أو عموم أريد به اخلصـوص  
 .على قولني 

إا جمملة ، ال يعقل منها صحة بيع أو فساده إال ببيان من السنة ، ووجه : القول الثاين  
هو أن من البياعات ، جيوز ومنها ما ال جيوز ، وليس يف اآلية ما يتميز به اجلـائز  : ذلك 

 .عن غري اجلائز 
ر عاماً ، فيكون داخـالً يف  صا أن اللفظ كان جممالً ، فلما بينه النيب : القول الثالث  

 .امل قبل البيان ، ويف العموم بعد البيان 
بيوعاً وحـرم   إا تناولت بيعاً معهـوداً ، ونزلت بعد أن أحل النيب : القول الرابع  

من قبل ، فرتب الكتاب علـى   البيع الذي بينه الرسول : أخرى ، ويكون معىن اآلية 
معهوداً وصار الفرق بينه وبني امل من وجه واحد ، وبينـه  السنة ، وتناولت اآلية بيعاً 

 .وبني العموم من وجهني 
 ) .١٤٨،  ٩/١٤٦(؛ اموع ) ١٣-٦/١٠(احلاوي  

عَ   { : يقصد بأن األقوال األربعة يف قوله تعاىل )    ٣(  ُه اْلَبْي لَّ الّل سورة البقرة ، من [  } َوَأَح

 =نت تفسر البيع الفاسد وتسميه بيعاً مع كونـه مجيع هذه األقـوال كا) ] ٢٧٥(اآلية 



 

 . )٤(به  )٣(ال حينث : قالوا  )٢(يسمى بيعاً ، ويف األميان  )١(أن البيع الفاسد 

                                                                                                                        
فاسد ، ولذلك كان يرد يف بعضهـا جواز االستدالل ا على إباحة البيوع املختلـف  =

 .فيها ، وهي ما يكون فيها فاسداً 

ومجيع كتب الفقهاء كانت تسمى البيع الفاسد بيعاً ، لذلك تراهم يقولون بيع الغـرر ،   
 .مل يقبض ، ببيع مال الغري ببيع املنابذة ، ببيع ما 

 ) .٣/٣٩٥(روضة الطالبني  

. فَسد الشيُء يفْسد فساداً ، فهو فاسد ، وفَسد بالضـم ، فهـو فَِسـيد    : الفاسد لغة )    ١( 
 فْسادتخالف االستصالح : واالس. 

 ) .٢/٥١٩) (فسد/مادة(الصحاح  

عليه األثر املقصود منه ، أي هو مـا   الفعل الذي ال يترتب: وهو عند مجهور األصوليني  
 .ال يكون مشروعاً بأصله ، فكل باطل فاسد 

مـا ال  : الباطل : وفرق احلنفية بني الباطل والفاسد يف املعامالت دون العبادات ، فقالوا  
 .ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه : والفاسد . يكون مشروعاً بأصله وال بوصفه 

 ) .١/٤٧٣(شرح الكوكب املنري ؛ ) ١/٢٨(ملستصفى ا؛ ) ٣٩ص(ميزان األصول  

مسى بذلك ؛ ألم كانوا : ع ميني وهي القسم ، واجلمع أَيمن وأيمانٌ يقال مج: األميان لغة )    ٢( 
 .إذا حتالفوا ضرب كل منهم ميينه على ميني صاحبه 

 ) .٢٢٢١،  ٦/٢٢١٩) (ميني/مادة(الصحاح  
قيق ما حيتمل املخالفة بذكر اسم اهللا تعاىل أو صـفة مـن   حت: " ويف االصطالح الفقهي  

 ." صفاته ماضياً كان أو مستقبالً ، ال يف معرض اللغو واملناشدة 
 ) .٤/٢٦٠(الوسيط  

 .ال حنث " م " يف )    ٣( 
مطلق احللف على العقود يرتل على الصـحيح  : تنبيه : " ان قال الشربيين يف كتاب اإلمي)    ٤( 

هـذه   –رمحـه اهللا   –ومل خيالف الشافعي : قال ابن الرفعة . حينث بالفاسد منها ، فال 
القاعدة إال يف مسألة واحدة ، وهي ما إذا أذن لعبده يف النكاح فنكح فاسـداً ، فإنـه   

 " .، كما جيب يف النكاح الصحيح  أوجب فيها املهر
 ) .٤/٤٦٨(مغين احملتاج  
 " .ال أبيع ، فإنه ال حينث بالفاسد : ل خبالف ما لو أطلق وقا: " وقال الغزايل  
 ) .٤/٢٧٣(الوسيط  



 

الصـيغة   )٣(أي لفظاً وقد عد الغزايل  )٢( )اِإلجياب  )١(طُه شر( قال 
فعلى هذا يكون مراد املصنف بالشرط ما البد منه دون الشرط  )٥(ركناً  )٤(

 . )٦(االصطالحي 

                                                 

اء   { : عالماا ، ومنه قولـه تعـاىل   : العالمة ، وأَشراطُ الساعة : الشرط لغة )    ١(  ْد َج َفَق

 .أي عالماا  } َأْشَراُطَها 

؛ املصـباح  ) ٧/٨٢) (شرط/مادة(؛ لسان العرب ) ٣/١١٣٦) (شرط/مادة(الصحاح  
 ) .١٦٦ص(؛ التعريفات ) ١/٣٠٩) (شرط/مادة( املنري

ما يلزم من عدمه العدم ، وال يلزم مـن وجـوده وال   : والشرط يف اصطالح األصوليني  
 .عدم لذاته 

 ) .٨٣ص(؛ التمهيد يف ختريج الفروع ) ١/٢٣٩(اموع املذهب  
 ) .٢/٦(املنهاج )    ٢( 
ـ ٥٠٥-٤٥٠(مد الغـزايل  ا، أبو ح حممد بن حممد بن أمحد الطوسي: الغزايل )    ٣(  الزم إمـام  ) هـ

 ."الوجيز "" البسيط "" الوسيط " املقدس ، من مؤلفاته  احلرمني وانتقل إىل بغداد والشام وبيت
؛ وفيـات  ) ١٩/٣٢٢(؛ سري أعالم النبالء ) ٤٢٣،  ٣/٤١٦(طبقات الشافعية الكربى  

 ) .٢١٩،  ٤/٢١٦(األعيان 
العاقـد  : يف أركان البيع وهـي ثالثـة   : الباب األول " الغزايل وقد جاء نص ذلك عند )    ٤( 

: واملعقود عليه ، وصيغة العقد ، فالبد منها لوجود صورة العقد ، الركن األول الصيغة 
 " .وهي اإلجياب والقبول 

 ) .٢/٦٠(الوسيط  

 .جانبه القوي فيكون عينه : الركن يف اللغة )    ٥( 

 ) .١٠٧ص) (ركن/مادة(خمتار الصحاح  

حقيقـة  " أو هو " ما يقوم به ذلك الشيء ، ويتم به وهو داخل فيه : " ويف االصطالح  
 " .الشيء وجوهره 

؛ احلدود ) ١٤٩ص(؛ التعريفات ) ٤٦٠ص(؛ التلقيح شرح التنقيح ) ٤٦٠ص(التنقيح  
 ) .٧١ص(األنيقة 

 .يقصد أن مراد املصنف بالشرط هنا الركن )    ٦( 

طه
شر

 
ا -١

ب
جيا
إل

 



 

 . )٢(البيع مقابلة مال مبال وما أشبه ذلك : قال  )١(والرافعي 

واملعقود عليـه   أمور منها الصيغة ، وكون العاقد )٣(ويعترب يف صحته 
وعلى هذا ميكن تبقية كالم املصـنف علـى حقيقـة الشـرط      )٤(كـذا 

 .االصطالحي ، والقصدان عند الشافعي البد من الصيغة 

 .  )٦(يف احملقرات  )٥(تكفي املعاطاة : وقيل 

                                                 
عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل بن احلسن القزويين الرافعي ، أبو  :الرافعي )    ١( 

كان متضلعاً يف علوم الشريعة ، تفسرياً وحديثاً وأصوالً ، وهو ) هـ٦٢٣-(...القاسم 
أظن أين مل أر يف بالد العجم : عمدة احملققني ، وأستاذ املصنفني ، قال عنه ابن الصالح 

 " .احملرر " " فتح العزيز  "مثله ، من مصنفاته 
طبقـات الشـافعية    ؛) ٨-٢/٧(؛ فوات الوفيـات  ) ٢/٢٦٤(ذيب األمساء واللغات  

 ) .٤٠٧،  ٤/٤٠٠(الكربى 
 ) .٨/٩٨( مطبوع مع اموعفتح العزيز )    ٢( 
تطلق على العبادات تارة وعلى العقود تارة ، وهـي يف عقـود   : الصحة عند األصوليني )    ٣( 

أن يكون العقد غري خمالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مـانع ،  : الت املعام
رته املطلوبة منه عليه ، وهي مبعىن كون الفعل حبيث يترتـب  مثفمعىن صحة العقد ترتب 

 .عليه األثر املطلوب منه شرعاً 
؛ شرح الكوكـب املـنري   ) ٣٧ص(؛ ميزان األصول ) ٩٥-١/٩٤(املستصفى : ينظر  

)١/٤٦٧. ( 
فيعتـرب يف صـحته   : " وحىت يستقيم اللفظ بصورة أوضح أخرجته من فتح العزيز ونصه )    ٤ (

أمور منها الصيغة ومنها كون العاقد بصفة كيت وكيت ومنها كون املعقود عليه كـذا  
 " .وكذا 

ظ ، أن يعطيه درمهاً أو غريه ويأخذ منه شيئاً يف مقابله ، وال يوجد لف: صورا : املعاطاة )    ٥( 
، أو يوجد لفظ من أحدمها دون اآلخر ، فإذا ظهر والقرينة وجود الرضى من اجلـانبني  

 .حصلت املعاطاة ، وجرى فيها اخلالف 
 ) .٩/١٦٣(اموع  

افة من البقل والرطل من اخلبز وهل من ضـابط ؟  تمث مثلوا احملقرات بال: ويف ذلك يقول الرافعي )    ٦( 
 .وغريه حيكى ضابطها مبا دون نصاب السرقة – رمحه اهللا تعاىل –مسعت والدي 

 ) .=١٠٠-٨/٩٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

يغة
لص
ا

 



 

 . )١(يكفي فيما جرت العادة باملعاطاة فيه وهو املختار : وقيل 

اهلـدي إذا  :  )٢(] أحـدها  [ وخـرج القـول باملعاطاة من صور 
وفيه نظر ؛ ألن التطـوع  . وجوزنا األكل منه للمارين على قول  )٣(عطب 

فلـم حيصـل    )٤(] قبل ذلك [ البد فيه من لفظ ، والواجب زال امللك عنه 
 . )٥(بالتخلية نقل ملك كاملعاطاة 

                                                                                                                        

وهذا شاذ ضعيف بل الصـواب أنـه ال   : " ورد النووي على ختصيص نصاب السرقة = 
 " .خيتص بذلك إىل ما يعده العرف بيعاً 

 ) .٩/١٦١(اموع  

من أصحابنا أن املعاطاة فيما يعد بيعاً صـحيحه ،  وممن أختار : " ويف ذلك يقول النووي )    ١( 
وأن ما عده الناس بيعاً فهو بيع صاحب الشامل واملتويل والبغوي ، والرويـاين وكـان   

 " .وهذا هو املختار للفتوى : الروياين يفيت به ، وقال املتويل 

 ) .١٦٣-٩/١٦٢(اموع  

 .أحده " ل " يف )    ٢( 
 .هالك الشيء وعطب البعري إذا انكسر :  العطَب يف اللغة)    ٣( 
 ) .٤/٣٥٤) (عطب/مادة(؛ معجم ابن فارس ) ٢/١٨٤) (عطب/مادة(ذيب اللغة  

 .فوق السطر " ل " يف )    ٤( 
اهلدي إذا : مسألة اهلدي إذا عطب فيها خالف عند الشافعية فصلها املاوردي حيث قال )    ٥( 

مبرض أو عرج أو زمانه ، فال خيلو حاله من  عطب يف طريقه ، وضعف ، عن بلوغ حمله
 :ثالثة أقسام 

: أن يكون واجباً يف الذمة ، كدماء احلج ، الثالـث  : أن يكون تطوعاً ، الثاين : أحدها  
 .أن يكون واجباً ال يتعلق بالذمة كالنذر 

نعليه يف أن يكون اهلدي تطوعاً ، فعليه أن ينحره يف موضعه ، يغمس : فأما القسم األول وهو  
وإمنا . بإباحته را على صفحته ، وخيلي بينه وبني مساكني املوضع ، وينادي فيهم ضدمه ، وي

أن ذؤيباً أبا قبيصة ، حدثـه أن  : فعل ذلك ، ملا روى سنان بن سلمة ، عن ابن عباس 

يـه  يت علَإنْ عطَب منها شيٌء فَخش" : كان يبعث معه بالنذر مث يقول  رسول اهللا 
اً ، فَأنحرها ثُم أغْمس نعلْك في دمها ، ثُم أضربه صفْحتها ، والَتطْعمها أَنت والَ موت

 كلِ رِفْقَتأَه نم دأَح" =. 



 

 . )١(مسألة الغسال والقول باالستحقاق فيها وجه ال قول : الثانية 

 )٣(] فأعطته [ ألفاً فأنت طالق  )٢(] أعطيتين [ إن : إذا قال : لثة الثا
 . )٥(املال على املذهب  )٤(] وميلك [ طلقت ، 

 )٨(] البضع [ بأا ملكت  )٧(] فرق  )٦(فـي اخللـع [ والرافعـي 

                                                                                                                        

) ١٣٢٥(ما يفعل باهلدي إذا عطب يف الطريـق  : صحيح مسلم ، كتاب احلج ، باب = 
 ) .٥٠٣،  ٥/٥٠٠(احلاوي : ؛ ينظر ) ٥٢٢ص(

ومنها لو قال لغريه أغسل هذا الثوب فغسله وهو ممن يعتـاد الغسـل   : " قـال الرافعي )    ١( 
 " .باألجرة ، هل يستحق األجر ؟ فيه خالف 

 ) .٨/١٠٠(مطبوع مع اموع فتح العزيز  

 " .م " طمس يف )    ٢( 
 " .م " طمس يف )    ٣( 
 .ومتلك " ل " يف )    ٤( 
فوضعت بني يديـه  . إن أعطيتين ألفاً فأنت طالق : ومنها لو قال لزوجته : " قال الرافعي )    ٥( 

 " .ومل تتلفظ بشيء ميلكه ويقع الطالق ، ويف االستشهاد ذه الصور نظر 
 ) .٨/١٠٠(مطبوع مع اموع فتح العزيز  

ليه خلْعةً ، وخالَع امرأتـه خلْعـاً   وخلَع ع. من خلَع ثوبه ونعله خلْعاً : اخللـع يف اللغة )    ٦( 
. واخلَلَـع . أرادته على طالقها ببذل منها ، فهي خالع : بالضم ، وخالَعت املرأة بعلها 

الرتع فاملرأة ختلع زوجها كما ترتع ثوا ؛ ألن كالً من الزوجني لباس لآلخر ومنه قوله 

ا   { : تعاىل  ُتْم ِلَب ْم َوَأن نَّ  ُهنَّ ِلَباٌس لَُّك ) ] ١٨٧(سورة البقرة ، من اآلية [  }ٌس لَُّه

. 
فرقة بني الزوجني بعوض مقصود راجع جلهة الزوج ، بلفظ : " ويف االصطالح الفقهي  

 " .طالق أو خلع 
 ) .٣/٣٤٧(مغين احملتاج  

 " .م " طمس يف )    ٧( 
 " .م " طمس يف )    ٨( 
 .النِكاح : والبضع يف اللغة  
 ) .٣/١١٨٧) (ضعب/مادة(الصحاح  



 

إثبات امللك يف العـوض  [ فأحوجنا ذلـك إىل .  )١(حيث وقع الطـالق 
، واألوىل االستدالل على  )٣(]  ال يتحقق يف املعاطاة هذا املعىن[  )٢(] ومثل 

 .على صحة املعاطاة ، دون ختريج مذهيب 

إن صـححنا   )٦(، واإلجارة  )٥(، والرهن  )٤(وجتري املعاطاة يف اهلبة 

                                                 
 .مفردة طَلُق ، وهو لفظ يدل على التخلية واإلرسال : الطالق يف اللغة )    ١( 
 ) .٦/٤٣٤) (طلق/مادة(؛ تاج العروس ) ٤/١٥١٨) (طلق/مادة(الصحاح  
 " .حل عقد النكاح بلفظ طالق وحنوه : " ويف االصطالح  
؛ ) ٣/١٤٠(بدائع الصـنائع  : ؛ وينظر ) ٣/٣٢٣(؛ حاشية القليويب ) ٢/٩٩(اإلقناع  

 ) .٥/٢٣٢(؛ وكشاف القناع ) ٢/٢٧١(وشرح حدود ابن عرفة 
 " .م " طمس يف )    ٢( 
 " .م " هنا حصل سقط نصف املخطوط من )    ٣( 

َوِإَذا { : أصلها من هبوبِ الريح أي مروره ، واستأنسوا هلا بقوله تعاىل : الْهبةُ يف اللغة )    ٤( 

ا    َوِإَذا ُحيِّْيُتم ِبَت ا َأْو ُردُّوَه َن ِمْنَه وْا ِبَأْحَس سورة النساء ، من اآليـة  [  } ِحيٍَّة َفَحيُّ

)٨٦. [ ( 
 ) .١/٢٣٥) (وهب/مادة(الصحاح  
 " .التمليك لعني بال عوض يف حال احلياة تطوعاً : " أما يف االصطالح الفقهي فهي  
حدود ابـن عرفـة   ؛ وشرح ) ٤/٣٩٥(؛ وينظر بدائع الصنائع ) ٢/٥١٢(مغين احملتاج  

 ) .٢/٤٢٩(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ٢/٥٥٢(
أرهنت الرهن يدل : رهنت الشيء رهناً وال يقال : مصدر رهن ؛ تقول : الرهن يف اللغة )    ٥( 

 .يدل على ثبات شيء ميسك حبق أو غريه 
) رهن/مادة(؛ معجم ابن فارس ) ١٤٩ص(؛ الزاهر ) ٦/٢٧٣) (رهن/مادة(ذيب اللغة  

 ) .٥/٣٤٨) (رهن/مادة(؛ لسان العرب ) ٢١٦ص(؛ حترير التنبيه ) ٢/٤٥٢(
جعل عني مال وثيقة بدين يستوىف منها عنـد  : " أما يف االصطالح الشرعي الفقهي فهو  

 " .تعذر وفائه 
؛ وشرح حدود ابن عرفـة  ) ٥/٢٣٥(بدائع الصنائع : ؛ وينظر ) ٢/١٥٩(مغين احملتاج  

 ) .٢/١٠٦( ؛ وشرح منتهى اإلرادات) ٢/٤٠٩(
لفعل أحر ، مث اشتهرت ما أعطيت من أَجرٍ يف عمل ، وهي مصدر مساعي : اإلجارة لغة )    ٦( 

 .=اشتهرت يف العقد 



 

 .هذه العقود ، وإال فال  )١(] ا صححنا [ صححنا البيع 

واهلدية والصدقـة مرتبـان عليهـا ، إن صححنـا فـي غريمها ، 
 . )٣(وإال فوجهان أصحهما الصحة  )٢(] صححنامها [ 

وينبغي أن جتري إذا كان الثمن يف الذمة بعد تقرير الثمن أما إذا أخذ 
احلوائج من البياع كما يفعل كثري من الناس وبعد مدة حياسبه ويعطيه ، قال 

 . )٤(فهذا باطل بال خالف : املصنف 

أخوذ كاملقبوض بسائر العقود إذا مل ينعقد البيع باملعاطاة فامل :فرع 

                                                                                                                        

؛ لسـان العـرب   ) ٢٤١ص(؛ حترير التنبيـه  ) ١١/١٧٩) (أجر/مادة(ذيب اللغة = 
 ) .٢/٤) (أجر/مادة(؛ القاموس احمليط ) ٢٣ص(؛ التعريفات ) ٧٨-١/٧٧) (أجر/مادة(

عقد على منفعة مقصود معلومة قابلـة  : " اإلجارة يف االصطالح الشرعي الفقهي هي و 
 " .للبذل واإلباحة بعوض معلوم 

خمتصـر القـدوري   : ؛ وينظـر  ) ٢/٩٢٧(؛ عجالة احملتـاج  ) ٢/٤٢٧(مغين احملتاج  
 ) .٢/٢٤٠(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ٢/٥١٦(؛ وشرح حدود ابن عرفة ) ١٠١ص(

 " .ل " فوق السطر يف  مكتوبة)    ١( 
 " .ل " مكتوبة يف هامش )    ٢( 
اخلالف املذكور يف املعاطاة يف البيع جيري يف اإلجارة والـرهن واهلبـة   : " قال النووي )    ٣( 

وحنوها هكذا ذكره املتويل وآخرون وأما اهلدية وصدقة التطوع ففيها خالف مرتب على 
يهما لفظاً منهما أوىل بذلك وإن شرطنا اللفـظ  البيع إن صححناه باملعاطاة ومل تشترط ف

 " .يف البيع ففيهما وجهان مشهوران عند اخلراسانيني وذكرمها مجاعة من العراقيني 
 ) .٩/١٦٥(اموع  

فأما إذا أخذ منه شيئاً ومل يعطه شيئاً ومل يتلفظ ببيع بل نويا أخذه بثمنـه  : " قال النووي )    ٤( 
 من الناس فهذا باطل بال خالف ؛ ألنه ليس ببيـع لفظـي وال   املعتـاد كما يفعله كثري

معاطاة ، وال يعد بيعاً فهو باطل ، ولنعلم هذا ولنتحرز منه وال نغتر بكثرة من يفعلـه ،  
فإن كثري من الناس يأخذ احلوائج من البياع مرة بعد مرة من غري مبايعة وال معاطاة ، مث 

 . –واهللا أعلم  –باطل بال خالف ملا ذكرنا بعد مدة حياسبه ويعطيه العوض ، وهذا 
 ) .١٦٤-٩/١٦٣(اموع  



 

فعلى هذا األول جيب رده  )٢(إباحة :  )١(وقال القاضي أبو الطيب . الفاسدة 
 .وبدله إن تلف ، ولكل مطالبة اآلخر 

 . )٣(يسقط عن ذمهم بالتراضي وهو ضعيف : وقيل 

 . )٥(ال يطالبه ا يف اآلخرة :  )٤(وقال ابن عصرون 

                                                 
ـ ) هـ٤٥٠-٣٤٨(أبو الطيب الطربي طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر القاضي )    ١(  د أح

محلة املذهب الشافعي ، روى عنه اخلطيب البغدادي ، وأبو إسحاق الشـريازي وهـو   
 " .ى التعليقة الكرب" أخص تالميذه ، من مصنفاته 

؛ البدايـة والنهايـة   ) ٢/٢٤٧(؛ العـرب  ) ٨٦-٣/٦١(طبقات الشـافعية الكـربى    
)١٢/٥٣٨.( 

أعطين ا بقال ، أو إىل الشـارب ،  : إذا أعطى البقلي قطعة ، وقال : " ويف ذلك يقول )    ٢( 
 اسقين ا ماء فأعطاه ، فإنه ال يكون بيعاً ، وكذلك يف سائر األشياء احملقرات ،: وقال 

وإمنا يكون إباحة له ، فيتصرف الرجل يف البقل أو املاء تصرفاً مباحاً ، غري أنه ال يكون 
ملكه ، وكذلك اآلخذ للقطعة يتصرف فيها على وجه اإلباحة ال أا ملكه ، وفائدة هذا 

 " .أن البقلي لو أراد أن يسترجع بقله ، أو صاحب القطعة أراد استرجاعها كان له ذلك 
مطبـوع مـع   ؛ فتح العزيز ) ١٥-٥/١٤(البيان : ؛ وينظر ) ١٣٧ص(لكربى التعليقة ا 

 ) .٩/١٦٥(؛ اموع ) ٨/١٠(اموع 
إن العوضني يستردان فإن تلفا فال مطالبة ألحدمها ويسقط : والوجه الثالث : قال النووي )    ٣( 

اإلسفراييين  عنهما الضمان ، ويتراد منهما بالتراضي السابق ، وهذا قول الشيخ أيب حامد
 .وأنكروه عليه وأوردوا عليه سائر العقود الفاسدة 

 ) .٩/١٦٥(اموع  
عبد اهللا بن حممد بن هبة اهللا بن علي بـن  : الصحيح ابن أيب عصرون وهو : ابن عصرون )    ٤( 

نزيل ....) -هـ٤٩٣(املطهر بن أيب عصرون بن أيب السري القاضي ، اإلمام ، أبو سعد 
لقضاة ، تفقه عى ابن الشهرزوري ، وقرأ ببغداد بالسبع ، كـان مـن   دمشق ، قاضي ا

صفوة الذهب " أعيان األمة وأعالمها ،عارفاً باملذهب واألصول واخلالف ، من مصنفاته 
 " .االنتصار " " على اية املطلب 

 ) .٢١/١٢٥(؛ سري أعالم النبالء ) ٤/٨٤(طبقات الشافعية الكربى  
أن البيـع ال يصـح    ركر أبو سعيد بن أيب عصرون تفريعاً على املشـهو ذ: قال النووي )    ٥( 

 =ار اآلخرة لوجود طيب الـنفس ـا ،  باملعاطاة ، أنه ال مطالبة بني الناس فيها يف الد



 

فيما لو كان الثمن مثل حقه واملالك راض  )١(وقال الغزايل يف اإلحياء 
وفيما قاله نظر ، ظاهر كالم األصحاب يف مسألة الظفر . فله متلكه ال حمالة 

، وعلى الثاين القائل باإلباحة لكل منهما االسترداد ما دام املأخوذان  )٢(منعه 
عنه فيما إذا تلـف   )٣(باقيني صرح به القاضي يف تعليقه ، ونقل ابن الصباغ 

، ويلزمه أن يرجع ويضمن بدل التالف وبه يشعر  )٤(أحدمها ال يرجع اآلخر 
القاضي أن ال جيوز التصرف فيـه  ] ب١٩٩/ل/ [، ويلزم  )٥(كالم املتويل 

 . )٦(بالبيع وحنوه ، وما أظنه يلتزم ذلك 

                                                                                                                        
هذا لفظه يف كتابه االنتصار فيحتمل أنه أراد ما قدمناه عـن  . ووقوع االختالف فيها =

الوجه الثالث والثاين والظاهر أنـه أراد أنـه ال   الشيخ أيب حامد والقاضي أيب الطيب يف 
مطالبة على كل وجه هلا يف الدار اآلخرة ، وإن كانت املطالبة ثابتـة يف الـدنيا علـى    

 .اخلالف السابق 
 ) .٩/١٦٥(اموع  

والثمن الذي سلمه إن كان مثل قيمته فقد ظفر املستحق مبثل حقه ، فله أن : " حيث قال )    ١( 
ا عجز عن مطالبة من عليه ، وإن كان قادراً على مطالبته فإنه ال ميتلك مـا  يتملكه مهم

 " .ظفر به من ملكه ، ألنه رمبا ال يرضى بتلك العني أن يصرفها إىل دينه فعليه املراجعة 
 )٢/٦٨. ( 

 ) .٢/٧(مغين احملتاج : ينظر )    ٢( 
فقيه الشافعية ) هـ٤٧٧ت(بو النصر عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد ، أ: ابن الصباغ )    ٣( 

العـربة يف  " " تذكرة العامل " " الشامل يف الفقه " والدة ووفاة ، من مصنفاته من أهل بغداد 

 " .أصول الفقه 
 ) .١٧٣ص(طبقات احلسيين ؛ ) ١٤٤،  ٣/١٣٣(الكربى  طبقات الشافعية 

 ) .١٣٧ص(التعليقة الكربى )    ٤( 
ـ ٤٧٨-٤٢٧(ن بن مأمون بن علي املعروف باملتويل ، أبو سعد عبد الرمح: املتويل )    ٥(  ) هـ

 " .خمتصر يف الفرائض " " تتمة اإلبانة " أحد أئمة املذهب الشافعي ، من مصنفاته 
 ) .٣/١٣٣(وفيات األعيان ؛ ) ١٢٣-٣/١٢٢(ية الكربى طبقات الشافع 

نه ال يضمن التالف ، لكن القاضـي أبـا   ن البيع باملعاطاة على اإلباحة ، فمعىن ذلك أألنه قال إ)    ٦( 
الطيب ناقض قوله عندما جعلها إباحة كل واحد منهما بسبب إباحة اآلخر وهذه هي املعاوضة 

 .اليت ال جيوز فيها التصرف بالبيع وغريه من اآلخر وقد ورد ذلك سابقاً يف البحث 
 .ينظر الصفحة السابقة  



 

هي صريح قطعاً ، وشريت قال املتويل والرافعي  )كبعتك (  )١(قال 
أي إذا ذكـر   )وملكتـك  ( قال .  )٣(أا كناية ، واملختـار  )٢(صريـح 
؛ ألنه يرى أن البيع ال ينعقد بالكنايات  )٥(معها خالفاً للماوردي  )٤(العوض 

                                                 
 " .اإلجياب كبعتك وملكتك شرطه : " قال النووي يف املنهاج )    ١( 
 ) .٢/٦(املنهاج  

والقبول من جهة املشتري ؛ بأن يقول قبلت ويقوم مقامه ابتعـت  : " حيث قال الرافعي )    ٢( 
 " .واشتريت 

 ) .٨/٩٩(مطبوع مع اموع فتح العزيز  
 .ذا وكَنوت أن تتكلم بشيء وتريد به غريه ، وقد كَنيت بكذا عن ك: الكناية يف اللغة )    ٣( 
 ) .٦/٢٤٧٧) (كىن/مادة(الصحاح  
 " .هي ما أشعر بالبيع وغريه : " ويف االصطالح الفقهي  
 ) .١/٣٧٦(فتح اجلواد  
ك على ما حبثـه الزركشـي   أو شريتك مبعىن بعتك ذا بكذا ، أو ثامنت: " وقال اهليثمي  

 " .أنه كناية  والذي يتجه
 ) .١/٣٧٤(فتح اجلواد  

 . اخللف والبدلهو بكسر ففتح من عاض مجعه أعواض ؛ : ض يف اللغة العو)    ٤( 
؛ ) ٤/١٨٨) (عوض/مادة(معجم ابن فارس ؛ ) ٦٩،  ٣/٦٨) (عاض/مادة(ذيب اللغة  

 ) .٩/٤٧٤) (عوض/مادة(لسان العرب 
ما يعطى يف مقابلة العمل أو هو الشيء الذي يدفع على جهة املثامنِةَ بعقد : ويف الشرع  

 .ام يف النقود وغريها ، أما الثمن فهو خاص بالنقود وهو ع
 ) .٣٢٤ص(؛ معجم لغة الفقهاء ) ١٠٢ص(أنيس الفقهاء  
 " .كبعتك بكذا وملكتك بكذا ، وهذا مبيع منك بكذا ، أو أنا بائعه بكذا : " قال الشربيين  
 ) . ٢/٧(مغين احملتاج  

قـد  : واحدة من جهة البائع ، وهي قولـه   فأما ما يصح العقد به ، فلفظة: " حيث قال )    ٥( 
قد اشتريت ، أو قد ابتعت ؛ ألن : بعتك ، وإحدى لفظتني من جهة املشتري مها ، قوله 

ـ : فهو قوله : وأما املختلف فيه ... معىن الشراء واالبتياع سواء  د ملكتـك ، ففيـه   ق
 :ألصحابنا وجهان 

املبيع بالعوض ، فال فرق بني ذلك وبني يصح العقد به ؛ ألن حقيقة البيع متليك : أحدمها  
 .بعتك : قوله 

 =:ال يصح العقد به ، لعلتني : وهو الصحيح : والوجه الثاين  



 

ال ينعقد ا ، وحصر اإلجياب يف لفظـة واحـدة   : بالكنايات فلذلك قال 
وأشار ابن  )١(والصحيح أن ملكت صريح ، وممن صرح به الرافعي يف اخللع 

كناية على املذهب أخذاً من أن صراحة اخللع ، إذا قلنا ا إىل أنه  )٢(الرفعة 
وليس كما قال ، وإمنا كان العوض هنا  )٣(ال يستند إىل العوض على املذهب 

كان هبة وإن موجباً للصراحة ؛ ألن التمليك نقل امللك فإن جترد عن العوض 
قيقة ثالثة غريه ؛ وليس للتمليك ح ، كان اموع بيعاً ؛ ال احتمالبه  اقترن
 لغواي، وحيتمل حقيقة اخللع ف سخفمع العوض حيتمل ال )٤( واخللع. قل عنها ن

                                                                                                                        
 .األلفاظ احملتملة ض فصار من مجلةأن لفظ التمليك حيتمل البيع وحيتمل اهلبة على العو: أحدمها= 
قدمي العقد ليكون التمليك أن التمليك هو حكم البيع وموجبه ، فاحتاج إىل ت: واألخرى  

 " .يتعقبه 
 ) .٤٦-٦/٤٥(احلاوي  

ك يف البيع ، كـان  ـظ التمليـل لفـه إذا استعمـرى أنـأال ت: " ي ـال الرافعـق)    ١( 
صرحياً ؛ ألن التمليك هو مقصود العقد ومقتضاه ، وينسب هذا إىل اختيـار القاضـي   

 " .حسني 
 . )٨/٣٩٨(مطبوع مع اموع فتح العزيز  

و حيىي ، وقيل أبو العباس جنـم  ـي أبـن علـد بـن حممـد بـأمح: ة ـن الرفعـاب)    ٢( 
إمام يف الفقه واخلالف واألصول ، اشتهر بالفقه إىل أن صـار  ) هـ٧١٠-٦٤٥(الدين 

املطلب العايل شرح وسيط " " كفاية النبيه " يضرب به املثل ، له تصانيف مشهورة منها 
 " .الغزايل 

،  ٢/٢١١(؛ طبقات ابن قاضـي شـهبة   ) ١٧٨-٥/١٧٧(الشافعية الكربى طبقات  
 .) ٩/٢١٣(؛ النجوم الزاهرة ) ٢١٣

 ) .أ/٦(كفاية النبيه )    ٣( 
واخللع مع العوض حيتمل الفسخ ، وحيتمل حقيقة الطالق ، وهي املسألة : األوىل أن يقول )    ٤( 

 : فيه قوالن . م طالق اخلالفيـة املعروفة عند الفقهاء ، هل اخللع فسخ أ
الشـافعي يف  : وممن قـال بذلــك   . أنه فسخ ، ال ينقـص به عدد الطالق : األول 
ن عباس ، وعكرمة ، وطاووس ، وأمحد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبـو  ـم ، وابـالقدي

 . ثور ، واختاره ابن املنذر
يد ، عثمان بـن  وبه قـال الشافعي يف اجلد: أنه طالق ، ينقص به عدد الطالق : الثاين 

 =.عفان ، وعلي بن أيب طالب ، وابن مسعود ، وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك 



 

 . )١( ، فلذلك مل جيعله صرحياً

التمليك كثرة استعمال محل الشريعة وميكن أن يكون مأخذ صراحة 
خذه بكذا فكناية وإن ذكر العـوض ؛  ما ، وأ )٢(له إذا كان بعوض يف البيع 

 . )٣(ل غري البيع من اإلجارة وغريها مع العوض حيتم هألن

اً إذا جعلنا املأخذ ذكر العوض كـان صـرحي  [  )٤( وقال ابن الرفعة
 . )٥( ] وجوابه ما تقدم ومل أر من وافقه

ر ؛ ـنظكناية ، وفيه :  )٦( جمليوى العوض قال ولو قال ملكتك ون

                                                                                                                        
؛ وعيـون اـالس   ) ١٦٣ص(؛ وخمتصر القـدوري  ) ١٦-١٠/١٥(البيان : ينظر =
 ) .٢٢٦ص(؛ أخصر املختصرات ) ٢/٧٨٦(؛ ورؤوس املسائل ) ٣/١١٩٥(

، فعلى رأي نلحقه ؛ ألن ذكر املال بـدالً  واخلالف يف ذكـر املال هل يلحقه بالصرائح )    ١( 
ال ، كما أن قرينة اللجـاج والغضـب ال   : وحتصيالً يشعر بطلب البينونة ، وعلى رأي 

إذا : تلحق الكناية بالصرائح ، فمن أخذ باألول أحلقه بالصرائح ، ومن أخذ بالثاين قال 
 . مل جيز ذكر املال فهو كناية ال حمالة 

 ). ٤٠٠-٣٩٧-٨(فتح العزيز : ينظر 
ووجه عدم صراحته يف نفسه أن مأخذ الصراحة كما يف الطالق ، تكرار : " قال اهليثمي )    ٢( 

 " . اللفظ يف القران ال العرف واالشتهار ، واخللع مل يذكر فيه واملفاداة ذكرت فيه مرة 
 ) . ٢/١٣٦(فتح اجلواد 

خذه مين أو تسلمه مين بألف أو أدخله : ول ومثال الكناية يف البيع أن يق: " قال الرافعي )    ٣( 
 " .جعلته لك بكذا وما أشبه ذلك يف ملك أو 
 ) .٨/١٠٣(فتح العزيز 

مأخـذ  : إقامة ذكر العوض مقام النية ، وفيه خالف يف موضعه ، فإن قلنـا  : حيث قال )    ٤( 
 .، فيكون لفظ التمليك صرحياً أيضاً  ضالطرحة هو ذكر العو

 ) .أ/٥(كفاية النبيه  
 " . ل " يف هامش )    ٥( 
من أئمة ) هـ٥٥٠-(.....ميع بن جنا املخزومي ، قاضي القضاة ، أبو املعايل ججملِّي بن )    ٦( 

إثبـات  " " الذخائر " الشافعية ، وكبار الفقهاء ، وإليه ترجع الفتيا مبصر ، من مصنفاته 
 =" .لة الدور الكالم على مسأ" " اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم 



 

ـ ـوش، وض ـفإن لفظ التمليك ال إشعار له بالع  ة اإلشـعار ـرط الكناي
:  )٢(قـال الرافعـي    )١( ) تلْبقَو تكْلَّمتو تيرتاشكَ ولُبقَالْو( : ال ـق

 . )٣(يعين املتقدم عن املاوردي : يف متلكت مثل ذلك الوجه  ءجيي

ى االبتـداء  ـة ما ال يتأتـى احلقيقـول علـالقب:  )٤( وقال اإلمام
لقبول ، ولو اقتصر علـى  اشتريت وما يف معناه قائم مقام ا: ه ـوقول )٥( به

قبلـت  : البـد أن يقـول    )٦(قبلت صح يف األصح خبالف النكاح : قوله 

                                                                                                                        

 .) ١٢/٧٤٥(البداية والنهاية ؛ ) ٤/١٧٨(طبقات الشافعية الكربى = 

 ) .  ٢/٧(املنهاج ، )    ١( 

قبلت ويقـوم مقامـه اتبعـت    : والقبول من جهة املشتري ، بأن يقول : " حيث قال )    ٢( 
 " .واشتريت ومتلكت ، وجيري يف متلكت مثل ذلك الوجه 

 ٨/٩٩(موع فتح العزيز مطبوع مع ا . ( 

 . من البحث ) ١٣٦ص(سبق يف )    ٣( 

عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد بن عبد اهللا بن حيوية اجلويين ، إمام احلرمني ، )    ٤( 
شاع امسه واشتهر يف صباه ، درس ) هـ٤٧٨-٤١٩(ولد الشيخ أيب حممد ، أبو املعايل 

األسفراييين ، مث توجـه إىل مكة حاجـاً  على البيهقي ودرس األصول من أيب القاسـم 
 " . الربهان " وجاور فيها أربع سنني ، يدرس ويفيت ، من أشهر مصنفاته 

،  ٣/١٥٨(طبقات الشـافعية الكـربى   ؛ ) ٢/٣٤١(؛ وفيات األعيان ) ٩/٨(املنتظم 
٢٠٢(  . 

 ) . ٨/٩٩(ينظر قول اإلمام يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 

نكحتهـا ونكَحـت هـي ، أي    : نقول . لوطُء ، وقد يكون العقد ا: النكاح يف اللغة )    ٦( 
 . تزوجت ، وهي ناكح من بين فالن ، أي هي ذات زوج منهم 

 ) .١/٤١٣( )نكح/مادة(الصحاح 

 " .عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترمجة : " وشرعاً  

؛ وشرح حدود ابـن عرفـة   ) ١/٤٦٦(جممع األر :  ؛ وينظر) ٣/١٦٥(مغين احملتاج  
 ) . ٣/٦١٤(؛ والدر النقي ) ١/٢٣٥(

ول
لقب
ا

 



 

 . )١(نكاحها يف األصح 

، م لو قال بعتك أقبلت ؟ فقال نع، و نعم: فقال ، بعتك : ولو قال 
:  )٤( يف كتاب اإلقرار )٣( وقال اإلمام. يف النكاح أنه يصح  )٢( ذكر الرافعي

فيقـع   )٥( نعم ال يكون قبوالً ؛ ألنه يترتب على استخبار إن قول املشتري: 
 .خرباً ال إنشاًء ، وفيما قال نظر ؛ ألن نعم قد يترتب على التماس إنشاء 

لني القـو حينئذ تكون صرحية على أصح ا أ )٦(يف الطالق  وقد تقرر

                                                 

قبلت صح قطعاً ، خبالف النكاح ، يشترط : بعتك بألف ، فقال : لو قال : وي قال النو)    ١( 
 . قبلت نكاحها ، احتياطاً لألبضاع : فيه على رأي أن يقول 

 ).٩/١٧(وع ام: ؛ وينظر ) ٣/٣٤١(روضة الطالبني 

ويف نظائر ... قبلت : نعم ، فقال : أتزوجين ابنتك ؟ فقال : لو قال : " ويف ذلك يقول  )    ٢( 
 " . هذه الصور من البيع ينعقد البيع 

 ) .٧/٤٩٥(فتح العزيز 
 ) .ب/٦(ينظر قوله يف كفاية النبيه )    ٣( 
أثبته بعـد أن  : وسكن ، واقره يف مكانه إفعال من قُر الشيء إذا ثبت : اإلقرار يف اللغة )    ٤( 

 . كـان مزلزالً ، وأقر له حبقه أذعن واعترف 
 ) .١٨٩ص) (قرر/مادة(؛ املصباح املنري ) ٢/٧٩٠) (قرر/مادة(الصحاح 

 " .إخبار عن حق  سابق : " ويف الشرع 
شرح وحـدود ابـن   و؛ ) ٩٥ص(خمتصر القدوري : ؛ وينظر ) ٢/٨٥٠(عجالة احملتاج 

 ) . ٣/٥١٥(؛ والدر النقي ) ٢/٤٤٣(عرفة 
 .لتخبري ، وهو طلب العلم بالشيء السؤال عن اخلرب ، وكذلك ا: االستخبار )    ٥( 

 ) . ٦٢ص) (خرب/مادة(؛ املصباح املنري ) ٢/٦٤١) (خرب/مادة(الصحاح 
 إجابة الزوج بنعم وغريها فيما لو سئل عن طالق: " جاء يف كتاب الطالق عن العمراين )    ٦( 

طلقت امرأتك ، أو امرأتـك طـالق ، أو فارقتـها ، أو    : إذا قال له رجل : زوجتـه  طالق
أن هذا كناية ، : أحدمها : نعم ، ففيه قوالن ، حكامها ابن الصباغ والطربي : سرحتها ؟ فقال 

أنه صريح يف الطالق : والثاين . نعم ليس بلفظ صريح : فال يقع به الطالق إال بالنية ، ألن قوله 
و اختيار املزين ، ومل يذكر الشيخان غريه ، وهو األصح ؛ ألنـه صـريح يف اجلـواب ،    ، وه

 " . نعم كان إقراراً : لفالن عليك كذا ، فقال : نعم طلقت ، كما لو قيل له : وتقديره 
 ) . ٢٥٨-٢٥٧ص(خمتصر املزين : ؛ وينظر ) ١٠/٩١(البيان 

عم
ل بن
قبو
ال

 



 

نعـم  : بعتك أقبلت ؟ فقال : ا فيما إذا قال وكناية على الثاين ، فليكن هن
، فقد  )١( نعم ، فهنا مل حيصل التماس: فقال ، بعتك : ، أما إذا قال  لككذ

 . )٢( ، وهو ما يبىن عليه جواب الرافعي املـذكور  تضيهقيقال قرينة احلال ت
ـ ـغري منتظذا ـهإن ترتيب نعم على : وقد يقال  ى معـىن  ـم ، إال عل

 .إلمام ال أن هذه علة أخرى على اق اإلجياب فال يكون قوالً ، إـحتقي

: ال ـفق )٤( ]ت ـبع [: ع ـللبائ )٣( ارـمسس: ال ـق :رع ـف
ـ ـوق، م ـأو نعت ، ـوبع/  ـ : ري ـال املشت ـ ، ت ـاشتري : ال ـفق

، وقـال   )٥(ح ، وإن مل يتخاطبا ـي األصـح فـم صـت أو نعـاشتري
                                                 

 . الطلب االلتماس من اللمس واجلس ، وااللتماس هو)    ١( 
 . )٢٥٢ص() ملس/مادة(خمتار الصحاح  

لو قال اشتريت منك فقال البائع نعم ، أو بعتك ، فقال املشتري نعـم ،  : " قال اهليثمي 
 " . إذ ال التماس فال جواب 

 ) . ١/٣٧٥(فتح اجلواد 
 .الصفحة السابقة : ظر ين)    ٢( 
 )٣    (سسـم  شراء فيهم عجماً ، فنقلوا هـذا اال وال البيعب يقومأجنيب ، وكان كثري ممن : ر امس

 .عنهم
اسم الذي يدخل بني البائع واملشتري متوسطاً إلمضـاء البيـع ،   : والِسمسار يف البيع  

 . والسمسرة البيع والشراء 
 ) . مسر / مادة (لسان العرب 

كنـا يف  : " ة ، قـال  ذا االسم حيث ورد حديث عن أيب عروه وقد عرب الرسول 
فسمانا باسـم هـو    السماسرة ، فمر بنا رسول اهللا  ـيسمن ول اهللا د رسـعه

يا معشر التجار ، إنَّ البيع يحضره اللَّغو واحلَلْف ، فَشـوبوه  " : ه ، فقال ـمن أحسن
 قةدبِالص"  . 

) ٣٣١٩(يف التجارة خيالطها احللف واللغو رقم : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب 
)٤/١١١ . ( 

 " . ل " طمس يف )    ٤( 
نعـم أو  : بعت بكذا ، فقـال   :إذا قال السمسار املتوسط بينهما للبائع : " قال النووي )    ٥( 

نعم أو اشتريت فوجهان حكامها الرافعي : اشتريت بكذا ، فقال : بعت ، وقال املشتري 
لتراضي والثاين ال ينعقد ؛ لعـدم  أصحهما عند الرافعي وغريه االنعقاد لوجود الصيغة وا

 =" . ختاطبها وذا قطع املتويل 
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بـذلك صـح وإال    وجه إن كانا أمرآه )٢( ويف البحر، ال يصح :  )١( اإلمام
 .فال

قـال  ع ، ـالبائ مث زعم أنه مل يقصد جواباشتريت : قال  : فرع
فهذا فيه احتمال ، يعين يف أنه هل يصدق كمـا يف   : اإلمام يف كتاب اخللع

هذا أنه شرط لصحة العقد يف نفسه أوال ؟ يؤخذ من ] أ٢٠٠/ل[/ الطالق 
د اجلـواب ،  ـوالشرط أن ال يقصد االبتداء ومل يشترط قص: األمر ، قال 

كالم  )٣(  ] هذا[ د اشتراطه حىت لو مل يقصده نفذ الطالق رجعياً ـبعوال ي
 . ، ويوجد فيه جريان ذلك يف البيع  اإلمام

بيع األب مال الطفل من نفسه وبالعكس ، البد فيـه مـن    :فرع 
، ولـو   )٤(تكفي النيـة  : يكفي لفظ واحد ، وقيل : إجياب وقبول ، وقيل 

                                                                                                                        

؛ روضـة  ) ٨/١٠٥(فتح العزيز مطبوع مع امـوع  : ؛ وينظر ) ٩/١٧٠(اموع =
 ) . ١/٣٧٥(؛ فتح اجلواد ) ٣/٣٤١(الطالبني 

 ) . ب/٣١(اية املطلب )    ١( 

بعتـه  : ن بينهما متوسط يف العقد ، فقال للبائع لو كا: " أقرب ما وجدته عنه هو قوله )    ٢( 
نعم ، صح البيع ومت ، : اشتريته ا ، فقال : نعم ، وقال للمشتري : عبدك بألف ، فقال 

: اشتريت هذا العبد من فالن بألف ، فقـال  : وكـذا لو ابتدأ املتوسط باملشتري فقال 
 " .صح البيع ومت  نعم ،: بعته عليه باأللف ، فقال : نعم ، وقال للبائع 

 )٦/٤٣ . ( 
 " .ل " يف هامش )    ٣( 
 . عزم القلب على فعل الشيء : النية يف اللغة )    ٤( 

 ) . ٢٧٥ص) (نوى / مـادة (؛ املصباح املنري ) ٦/٢٥١٦) (نوى / مادة ( الصحاح 
 " . عزم القلـب على عمـل فرض أو غريه : " وعرفها  يف الشرع الشافعية 

؛ وعقد اجلواهر الثمنية ) ١/٢٠١(بدائع الصنائع : ؛ وينظر ) ١/٣١٠(لنووي اموع ، ا
 ) . ٧٢ص(؛ والروض املربع ) ١/٢(

؛ اموع ) ٣/٣٤٠(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٠٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر 
 . ، غري أم مل يذكروا قول النية ) ٩/١٧٠(
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 . )٢( وكيالً مل يصح يف األصح )١( وكل

؟  )٣( حتت حجـره من اآلخر ومها  ابنيه دـمال أحوهل له أن يبيع 
 )٥( )ع ائبالْ فظى لَلَّي عرِتشمالْ ظفْلَ مدقَتي نْأَ وزجيو (قال  )٤( فيه وجهان

: هذا يف غري قبلت أما يف قبلت فال جيوز تقدميها ، وكذلك نعم ، إذا قلنـا  
 . )٦(ح تان يص

                                                 

وكل أمره إىل فالن ، فوضـه  : التفويض ، يقال : وكسرها  بفتح الواو: الوكالة يف اللغة )    ١( 
هو الذي تكفل مبا وكل به ، فكفى : إليه واكتفى به ، ومنه توكلت على اهللا ، والوكيل 

 . موكله القيام مبا أسند إليه 

 . )٦/١٣٦) (وكل/مادة(عجم ابن فارس ؛ م) ١٠/٣٧١) (وكل/ةماد(ذيب اللغة ، : ينظر 

 " .ض شخص ماله فعله ، مما يقبل النيابة إىل غريه ، ليفعله يف حياته ويتف: " ويف الشرع 
؛ شرح حدود ابن عرفـة  ) ٥/١٥(بدائع الصنائـع : ؛ وينظر ) ٢/٢٨١(مغين احملتاج 

 ) .٢٠٤ص(؛ الروض املربع ) ٢/٤٣٧(
وال بد يف هذه الصورة أن ينطق باإلجياب والقبول حىت تنتظم صـورة البيـع ، فمعـىن    )    ٢( 

 . التحصيل غري معىن اإلزالة 
يكفي أحدمها ، ألنه ملا قام الوالد يف صحة العقد مقام اثنني ؛ قام لفظـه  : والوجه الثاين  

 .مقام لفظني 
الطالبني ؛ روضة ) ٨/١٠٤(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٥٤٨(التهذيب : ينظر  

 ) .٢/٧(؛ مغين احملتاج ) ب/١١٤( ؛ حترير الفتاوي) ٣/٣٤٠(
 .حجر اإلنسان وحجره ، بالفتح والكسر ، واجلمع حجور )    ٣( 
ما بني اخلاصرة إىل الضلع واملراد : وهو حضنه ، وهو ما دون إبطه إىل الكَشح والكشح  

 . أي كنفه ومحايته : وهو يف حجره 
) ٤٧ص) (حجـر /مـادة (؛ املصـباح املـنري   ) ٢/٦٢٣) (حجـر  / مادة (الصحاح 

 ) .٢٠٤ص) (شحك/مادة(
 . الصحة وهو الظاهر : املنع ، والثاين : األول )    ٤( 

 ) .٢/٧(مغين احملتاج : ينظر 
 ) .٢/٨" (وجيوز تقدم لفظ املشتري : " والنص يف املنهاج )    ٥( 
صحة جواز تقدم لفظ املشتري على البائع ؛ حلصول املقصود تقدم أو تأخر ، أما يف نعم )    ٦( 

 =: وز تقدمها لسببني وقبلت فال جي



 

ـ  دقَع، ان كتعبِ:  الَقَ، فَي نِعبِ : الَقَ ولَو( قال  ـ ظْي اَألف ه١( ) ر( 
ـ    ، أن النيب  )٢(لداللته على الرضا ويف مسلم  ن ـ، وقـال لسـلمة اب

 . )٤( " كلَ يه : الَقَ ةَرأَاملَ يل به" : يف جارية  )٣( وعـاألك

                                                                                                                        

 . قبلت أو نعم مث يقول البائع بعتك : ال يعقل أن يقول  – ١=

 .اخلالف يف صحة القبول بنعم أو قبلت إذا تأخرت  – ٢

 .) ٩-٢/٨(ج ؛ مغين احملتا) ٢/٦٧١(عجالة احملتاج : ينظر 

 ) . ٢/٩(املنهاج )    ١( 

ثقة حافظ إمام وهو ) هـ٢٦١-٢٠٦(ي مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابور)    ٢( 
اجلامع " على أمساء الرجال و " املسند الكبري " صاحب الصحيح املشهور ومن مصنفاته 

 .  على األبواب " الكبري 
 ) .٣٧٥ص(؛ اخلالصة ) ٢/١٧٨(؛ تقريب التهذيب ) ١/٣٣٧(طبقات احلنابلة 

شهد مؤتة ، وهو من ) هـ ٧٤ –(... سلمة بن عمرو بن األكوع ، من صغار الصحابة )    ٣( 
ثالث مرات يف أول الناس ، ويف أوسطهم ، ويف  أهل بيعة الرضوان ، بايع رسول اهللا 

 .ى املوت ، وغزوت معه سبع غزوات عل آخرهم ، وكان يقول بايعت رسول اهللا 
 ) . ٢/٦٦(؛ اإلصابة ) ٢/٤٢٣(؛ أسد الغابة ) ٤/٣٠٥(طبقات ابن سعد 

نا زهير ابن حربٍ ، حدثَنا عمر ابن يونس ، حدثنا عكْرمةُ ابـن عمـارٍ ،   حدثَبلفظ )    ٤( 
غَزونا فَزاَرةَ وعلينا أَبو بكْرٍ ، أَمره رسولُ : حدثينِ إِيـاس ابن سلَمة حدثَينِ أَبِي قال 

بيننا وبين املاَِء ساعةٌ أَمرنا أَبو بكْرٍ فَعرسنا ، ثُم شن الغارةَ ،  علَينا ، فَلَما كَانَ اهللا 
ورد الَماَء ، فَقَتل من قَتلَ علَيه ، وسيب ، وانظُر إِلَى عنق مـن النـاسِ ، فـيهم    ـفَ

بِقُونِي إِلَى اجلَبسأَنْ ي يتشفَخ ، ارِيا الذَّرلِ ، فَلَمبالْج نيبو منهيمٍ بهبِس تيملِ ، فَر
 بِهِم قَفُوا ، فَجِئْتو مها السيهم زأوفقُهم ووينِأسب نرأَةٌ مما    ـعـا قَشهلَيةَ ، عارفَز

نِ العربِ ، فَسقْتهم حتـى  معها ابنةٌ هلَاَ من أَحس) الْقَشع النطَع : قَالَ ( ن أَدم ، مـ
لَقيين أَتيت بِهِم أَبا بكْرٍ ، فَنفَّلنِي أَبو بكرٍ ابنتها ، فَقَدمنا املَدينةَ وماَ كَشفْت هلَا ثَوباً ، فَ

! يا رسولَ اهللا : هب لي املرأَةَ ، فَقُلْت ! يا سلَمةُ : في السوقِ ، فَقَالَ  رسولُ اهللا 
من الغد فـي   لَقَد أَعجبتين ، وما كَشفْت هلَا ثَوباً ، ثُم لَقيينِ رسـولُ اهللا ! واهللا 

هي لَك ، يـا  : فَقُلت ! " هب لَيِ املَرأَةَ ، هللا أَبوك ! يا سلَمةُ : " السوقِ ، فَقَالَ لَيِ 
إِلَى أهـلِ مكَّـة ،    ما كَشفَت هلَا ثَوباً ، فَبعثَ ا رسولُ اهللا ! ِهللا فَوا! رسولُ اِهللا 

 =. فَفَدى بِها ناساً من املُسلمني ، كانوا أسروا بِمكَّةَ 
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وبالكنايـة ،  اب واإلجي )١( ة باالستيجابـوهو يدل على انعقاد اهلب
ه املنصوص يف ـإن: ال اإلمام ـوق. وقال . ال ينعقد  :والثاين . فالبيع أوىل 

الستبانة الرغبة ، ويف نظري بعين : ؛ ألنه قد يقول  )٢( ، وصححه الغزايل البيع
 .االنعقاد  باتفاقهماألصح ، قوالن  )٣( النكاحاملسألة من 

: ، ولـو قـال    )٤(جزماً  اشتريت انعقد: ولو قال بعد قوله بعتك 
ال ينعقد قطعاً ، : وقيل .  )٥(اشتريت فاألصح كما سبق : اشتري مين فقال 
بعين عبدك بعبدي صح ، وإن : بعت فعلى هذا إن قال : إال أن يقول بعده 

مل ينعقـد  ، أتبيعين أو بعـتين  : اشتري عبدي بعبدك مل يصح ، وقال : قال 
قد فعلت ، أو  :فقال . ت ، ولو قال بعين ، وكذا اشترى أو اشتري )٦( قطعاً

 .نعم فكقوله بعتك 
                                                                                                                        

صحيح مسلم ، كتاب اجلهاد ، باب  التنفيل وفداء املسـلمني باألسـارى ، رقـم    =
 ) . ٧٢٨ص) (١٧٥٥(

وفيه طلب للهبـة  " هب يل املرأة "  ملؤلف باحلديث السابق من قول الرسول استدل ا)    ١( 
. تدل على انعقادها باالستيجاب ، وجعل ذلك دليالً على صحة قول بعين كما سبـق 

 . واالستيجاب هو طلب اإلجياب فالسني والتاء ؛ زائدة للطلب 
 ) .٢/٥١٣(مغين احملتاج : ينظر 

: قلنا . بعت : بعين ، وقول املخاطب : فليكتف بقوله : فإن قيل " : وهو كما جاء عنه )    ٢( 
ال يكتفي به ؛ ألنـه قـد   : والثاين . أقيسهما االكتفاء به كما يف النكاح : فيه وجهان 

 " . هل تبيع ؟ : االستبانة الرغبة ، فينوب عن قوله : يقول 
 ) .٢/٦١(الوسيط 

األصح الصحة ؛ ألن النكـاح ال  :  ، فيها قوالن ويف نظري مسألة النكاح كقوله زوجين )    ٣( 
 . يقدم عليه فجأة يف غالب األمر ، فتكون الرغبة قد ظهرت من قبل 

 ) .٢/٦١(الوسيط 
القطع بالصحة ) أحدمها ( وإن مل يقل اشتريت بل اقتصر على قوله أوالً بعين فطريقـان )    ٤( 

 . فيه وجهان ) والثاين ( 
 ) . ٩/١٦٨(اموع : ينظر 

 .ينظر الصفحة السابقة )    ٥( 
 ) . ٩/١٦٩(اموع : ينظر )    ٦( 
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: ولو قال بالصحة ،  ولو قال بعين على ألف فوجهان ، وجزم اإلمام
بعتك ويل عليك كذا ، أو على أن يكون يل عليك كذا انعقد يف األصح كمـا  

، ا ، وقضيته أن يصح يف معىن على ألـف  ميف اخللع فيه )١( اقتضاه كالم الرافعي
 )٣( ، قال الرافعي )٢( بعين ولك كذا فوجهان: ال ـأو بعتك على ألف ، ولو ق

 .يشبه أن يكونا يف أنه صريح أما كونه كناية فال ينبغي أن يكون فيه خالف : 

 )٥( يف الصداق )٤( و قال بعتك على أن تعطيين كذا جزم الرافعيـول
قتضى إحلاق البيع إن بعتين فلك كذا فوجهان ، وم: بالصحة ، ولو قال  )٥(

 . )٦(باخللع أن يكون األصح الصحة ، لكن اإلمام جزم باملنع 

،  )٨(ملا سبق  )٧( ) حصي اَألا فذَكَبِ كلَ هلتعجكَ ةاينالكبِ دقعنيو( قال 

                                                 

بعتك ويل عليك كذا انعقد البيع ، تفريعاً على انعقـاد البيـع   : فإذا قـال : " ونصـه )    ١( 
 " . بالكناية 

 ) .٨/٤٣٣(فتح العزيز 

ألنه حيتمل فيهما ما ال حيتمل يف املنع ؛ : ينعقد كاخللع واجلعالة ، والثاين : الوجه األول )    ٢( 
 . البيع 

 ) . ٨/٤٤٨(فتح العزيز 

 ) . ٤٤٨-٨/٤٤٧(املصدر السابق )    ٣( 

 ) .٨/٢٥٦(املصدر السابق )    ٤( 

اء   {: مهر املـرأة ، ومنـه قولـه تعـاىل     : والصداق : الصداق يف اللغة )    ٥(  وْا النََّس َوآُت

 ) . ٤/١٥٠٦) (صدق/مادة(؛ الصحاح ) ] ٤(آية : ء النسا[ }َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة

 . " اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء : " ويف الشرع  
 رد احملتـار حاشـية  : ؛ وينظـر  ) ٢٨٤ص(؛ حترير التنبيـه  ) ٨/٢٣١(ح العزيز ـفت
 ) .٥/١٢٨(كشاف القناع و؛ ) ٢/٢٩٣(حاشية الدسوقي و؛ ) ٢/٣٢٩(

 ) . ٨/٤٤٨(ر قوله يف فتح العزيز ينظ)    ٦( 
 ) .٢/٩(املنهاج )    ٧( 
 ) .١٣٦ص(ينظر . أما كونه كناية فال ينبغي أن يكون فيه خالف : ملا سبق من قوله )    ٨( 
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هذا لفـظ   " هتذَأخ دقَ: ا ، قال هب كلَ وـه " :وفيه قال  )١( ، وحلديث جابر
 .والبد مع الكناية من النية ، والصريح ال حيتاج إىل نية ،  )٢(مسلم 

كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكنايـة ،  : قال األصحاب 
ما يشـترط فيـه الشـهادة     أحدمها: وما يفتقر إىل إجياب وقبول ضربان 

؛  )٣( ، فال ينعقد بالكنايـة  دشهاروط فيه اإلـكالنكاح ، وبيع الوكيل املش
اح ، ويف وجه ينعقد النكاح إذا يف النك )٤( يعلم النية والتعبدألن الشاهد ال 

                                                 
) هـ ٧٨ –(.... جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي ، أبو عبد اهللا )    ١( 

 . من املكثرين احلفاظ للسنة 
 ١/١٥٣(تقريب التهذيب ؛ ) ١٤٣،  ١/١٤٢(واللغات ذيب األمساء. ( 

،  أَقْبلنا من مكَّةَ إىلَ املدينةُ مـع رسـول اهللا   : عن جابر قال : ولفظه كما يف مسلم )    ٢( 
، قَالَ  بِعينِ جملك هذَاَ: " فَاعتلَّ مجلَـي ، وساق احلَديثَ بِقصته ، وفيه ثُم قال لي 

 قَالَ : قُلْت ، لَك ولْ هنِيه : " الَ ، بلْ بِعالَ ، ب " ـا  : ، قَالَ قُلْتي ، لَك ولْ هالَ ، ب
فَإنَّ لرجل علَي أوقَّيةَ ذَهب ، فَهو : ، قَالَ قُلْت " الَ ، بلْ بِعنِيه : " رسولَ اهللا ، قَالَ 

فَلَما قَدمت املدينةَ ، قال : قَالَ " أخذَته ، فَتبلَّغْ علَيه إىل املدينة  قَد: " لَك بها ، قَالَ 
فَأَعطَانِي أوقَّية مـن  : قال " أَعطـه أوقَّيةً من ذَهب ، وزِده : " لبالل  رسولُ اهللا 

 اطاً ، قَالَ فَقُلتريين قادزب ، وةُ: ذَهادفَارقين زِيـولُ اهللا  ال تسر  َفَكَانَ : ، قَال
 ةاحلر موامِ يلُ الشأَه ذَهي ، فَأخيسٍ لي كف . 

 ). ٦٥٢ص) (٧١٥(بيع البعري واستثناء ركوبه : صحيح مسلم ، كتاب املساقات ، باب 
 .يف انعقاد البيع بالكناية مع النية وجهان مشهوران يف كتب اخلراسانيني )    ٣( 

االنعقاد ؛ كاخللع حيث يصح ا جزماً ؛ ألن مقصوده وهو الطالق يصـح   :أصحهما 
 .بالكناية مع النية ، وحلصول التراضي مع جريان اللفظ ، وإيراده املعىن 

 ال ينعقد ؛ ألن املخاطب ال يدري مب خوطب ؟: والوجه الثاين  
؛ ) ٩/١٦٦(؛ امـوع  ) ٨/١٠٣(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٢/٦١(الوسيط  

 ) . ب/١١٤( الفتاوي؛ حترير ) ٣/٣٣٨(روضة الطالبني 
هو ما ال يعقل معناه ، وال ندرك حكمته وسواء كان عبادة ؛ كالصـالة  : األمر التعبدي )    ٤( 

 .مثالً ، أو غري عبادة ، كعدة املتوىف عنها قبل الدخول 
؛  فيه من حكمةزم أنه البد احلكم الذي ال تظهر حكمته بالنسبة إلينا مع أنا جن: فالتعبد 

 =. جالباً للمصاحل دافعاً للمفاسد ألنا استقرينا عادة اهللا سبحانه وتعاىل ، فوجدناه
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، بناًء على أن كناية الصريح صرحية ،  )١(] أو اإلنكاح [ لفظ التزويج  بتك
وال يف البيـع املشـروط فيـه    ] ب٢٠٠/ل/ [ومل جيروه يف الكناية القولية 

 . ، فعند صاحب هذا الوجه العلة يف النكاح التعبد خاصة  دشهااإل

 :أحدمها : ترط فيه اإلشهاد ، وهو نوعان ما ال يش :الضرب الثاين 
ـ ، واخللع ، والصلح  )٢(ة ، كالكتابةيانيقبل مقصوده التعليق فيصح بالك ن ع

، وهو العتق ، والطالق ، والعفـو ،   )٤( ، فإنه يستقل مبقصوده )٣( دم العمد
.  )٦(الكافر مبـال  مبا يستقل مبقصوده ، فدخل فيه أمان  )٥( وضبطه الغزايل

                                                                                                                        
؛ ) ٨/٢٢٩(؛ حاشية الشرواين ) ٨/٢٢٩(؛ وحتفة احملتاج ) ١/١٧٧(مواهب اجلليل =

 ) .٤٠٩،  ٢/٤٠٧(؛ وروضة الناظر ) ٤/٣٨(إعانة الطالبني 
 ." ل " يف هامش )    ١( 
 . العبد يكاتب على نفسه بثمنه : يف اللغة  الكتابةُ)    ٢( 

 ) . ١/٢٠٩) (كتب /مادة (الصحاح 
عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمني فأكثر ، ولفظها إسالمي ال يعـرف  : " وشرعاً  

 " .يف اجلاهلية 
؛ وحاشـية اخلرشـي   ) ٣/٥٩٧(بـدائع الصـنائع   : ؛ وينظر ) ٤/٦٨٣(مغين احملتاج 

 ) . ٣٤١ص(؛ والعدة شرح العمدة ) ٨/٣٩٠(
 .الصلح عن دم وهو إما بالعفو عن القاتل ، أو باالنتقال إىل الدية )    ٣( 
 ) . ٦٨-٤/٦٥(مغين احملتاج : ينظر  

م العمـد ،  ألن مقصود الكتابة العتق ، ومقصود اخللع الطالق ، ومقصود الصلح عـن د )    ٤( 
 .  ة مع النيةالعفو ، فيصحون بالكتاب

 ) . ٩/١٦٦(اموع : ينظر 
 ) .٢/٦١(الوسيط )    ٥( 
 .طمأنينة النفس وسكوا : األمان يف اللغة )    ٦( 
 ) .٤/١٩٧) (أمن/مادة(القاموس احمليط ؛ ) أمن/مادة(لسان العرب  
ويصح أمان الكافر على مال ، شرط أن يكون معقوداً من اإلمام ، وهذا جممـع عليـه    

إثبات األمان للكافر ، ودعاؤه إىل اإلسالم ، وإن كـان لـه   : الرب حيث قال ابن عبد 
شوكة ، وكانت كلمة اإلسالم العالية ، وهذا ما خالف فيه على هذا الوجه ، السـيما  

 =.إذا طمع بإسالمه 
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 .ذا مل يشترط القبول يف املطلقة ، إ )١(والوكالة جبعل 

، ففي انعقاده بالكناية وجهـان   )٢( ما ال يقبل التعليق :النوع الثاين 
: ف مبا إذا عدمت القرائن ، قال الاخل )٣(أصحهما االنعقاد ، وخص اإلمام 
ن النكـاح ال  ة ، لكـب القطع بالصحـفإن توفرت وأفادت التفاهم وج

لو توفرت القـرائن حـىت   :  )٤( يصح لقصد اإلشهاد وللتعبد ، وقال الغزايل
يد باإلشهاد فالظاهر عنـدي  قمل يصح النكاح ، وأما البيع امل )٥(أفادت العلم 

 .االنعقاد ، وإن مل يتعرض له األصحاب 

                                                                                                                        
 ) .١٩٨ص(اإلمجاع = 
؛ وفـتح اجلـواد   ) ٣/٣٥٩(؛ والتـاج واإلكليـل   ) ٢٦-٦/٢٢(فتح القدير : وينظر  

)٢/٣٣٨. ( 
 " . ما جيعل لإلنسان على فعل شيء : " اجلعالة يف اللغة )   ١ (

؛ أنيس ) ١/٣٧٤) (جعـل / مـادة( ذيب اللغة : ؛ وينظر ) ٢٣٠ص(حترير التنبيه 
 ) . ١٦٩ص(الفقهاء 

 " . التزام عوض معلوم على عمل معني : " ويف الشرع 
؛ ) ٧/٣٢٤(ة اخلرشي ؛ وينظر حاشي) ١/٦٠٢(فتح اجلواد ؛ ) ٢/٦٣١(الغاية القصوى 
 ) . ٣٢٢ص(والروض املربع 

؛ ) ١/٥٠٧(؛ وفتح اجلواد ) ٣/٣٢٤(جممع األر :  ل تصح عند الفقهاء جبعوالوكالة 
  ) . ٢٥١ص(والعدة شرح العمدة 

 . كالبيع واإلجارة واملساقات : ما ال يقبل التعليق )    ٢( 
 ) .٩/١٦٦(اموع 

يف انعقاد البيع وحنوه بالكناية : قال إمام احلرمني : " ام احلرمني وقال النووي نقالً عن إم)    ٣( 
مع النية هو فيما إذا عدمت قرائن األحوال ، فإن توفرت وأفادت التفاهم وجب القطـع  

 " . بالصحة ، لكن النكاح ال يصح بالكناية وإن توفرت القرائن 
 ) .٨/١٠٤(فتح العزيز : ؛ وينظر ) ٩/١٦٧(اموع 

 ) .٣/٢٦٨) (٢/٦١(الوسيط )    ٤( 
زيادة توطني وتسكني حيصل للنفس على ما أدركته ، فإن كان املدرك : املراد بالعلم هنا )    ٥( 

 . يقيناً ، فاطمئناا زيادة اليقني وكماله 
 ) . ٢٧١ص(فتح الغفار 
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دون العلم الـذي يف كـالم   فإن محلنا قول اإلمام التفاهم على ما 
كان قول الغزايل إن األصحاب مل يتعرضوا له على ظـاهره ، وإال   الغزايل ،
، وعلـى كـل    )٢(ه وبني إمامه ـعلى الغزايل ، وحصل خالف بين )١( ورد

ـ  )٣( ]العلم [ حال القرائن وإن أفادت  ا ـال يذكرها الشاهد ، فإن اعتمده
ن املطلقة ، مل يصـح ، وإ  )٤( وجزم الشهادة بالبيع ، فإن مل يسمع الدعوى

مسعناها وهو األصح يف البيع فيتجه ما قاله الغزايل إىل أن يقال أنه قد حيتـاج  
 .إىل أدائها عند حاكم يرى بالتفصيل 

ـ ـه فـم أو أدخلتـتسل ذه أوـة خـال الكنايـومث ك ـي ملك
ه ليسا بكنايـة ،  ـه أو أوجبتـه ، وأحبتـذا وشبهـك بكـه لـأو جعلت
ا كأحبته ، ولـو  ـإ والثاين،  حـي األصـة فـه كنايـك عليـوسلطت

 )٥( قد باعك اهللا أو بارك اهللا لك فيه فكناية ، ولو تفاسخا: قال بعين فقال 

                                                 
 . مبعىن اعترض على الغزايل )    ١( 
أن اإلمام جعل توفر القرائن تفيد الفهم ، وقطع : و اخلالف بني اإلمام اجلويين والغزايل ه)    ٢( 

يف حال توفرها بالصحـة ، بينما الغزايل جعل توفر القرائن تفيد العلم ، مـع ذلـك مل   
فالظاهر عندي االنعقاد ، وإن مل يتعرض له األصحاب ، وحاول : يقطع بالصحة ، وقال 

يكون التفاهم على مـا دون  فحمل كالم اإلمام على أن : التوفيق بني قوليهم السبكي 
 . العلم الذي يف كالم الغزايل 

 ) . ل ( يف هامش )    ٣( 
 . طلب الشيء : الدعوى يف اللغة )    ٤( 

 ) . ٣٣٣٨-٦/٣٣٣٦) (دعا / مادة ( الصحاح 
 " . إخبار عن وجوب حق على غريه عند حاكم : " وشرعاً 

؛ وشرح حـدود ابـن   ) ٥٥٤ص(وسائل األسالف : ؛ وينظر ) ٤/٦١٣(مغين احملتاج 
 ) . ٣/٨١٩(؛ والدر النقي ) ٢/٦٠٨(عرفه 

 . نقض الشيء : الفسخ يف اللغة )    ٥( 
) فسـخ /مـادة (؛ معجم ابن فـارس  ) ٧/١٨٦) (فسخ / مادة ( ذيب اللغة : ينظر 

 ) . ١٠/٢٦٠) (فسخ / مادة ( ؛ لسان العرب ) ٤/٥٠٣(
 =" . رفع العقد من وقته : " ويف الشرع 
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 . )١(قررتك على ما مضى مل ينعقد يف األصح : البيع مث قال 

فـإن   كتب إىل غائب عن الس أو عن البلد بالبيع وحنـوه  :فرع 
: ه العقود أوىل ، وإال فوجهـان  ، فهذ )٢( الطالق ال يقع بالكتب: ا ـقلن

وغريمها  قيف كتاب الطال )٤( ، والرافعي يف الفتاوى )٣( أصحهما عند الغزايل
 .البطالن  )٦( بذهامل )٥( الصحة ، وعند صاحب

وجهني  فذكر اإلمامالغائب ، تأخر القبول ، ة إىل ومن ضرورة الكتاب

                                                                                                                        
 ) .٢/١١٩(يط الوس=

؛ وشـرح منتـهى اإلرادات   ) ٣/٢٦٩(؛ والفروق ) ٤/٥٨١(بدائع الصنائع : وينظر 
)٢/٦٤ . ( 

هو كل لفظ يدل علـى عـدم   : أما القويل للعقـد . والفسخ أما قويل أو فعلي للعقد  
 . الرضا ، كفسخت وتركت 

ئع خمـرياً ،  هو كل فعل يدل على عدم الرضى ، كما لو كان البـا : وأما الفعلي للعقد 
 . وتصرف باملبيع تصرف املالك ؛ كأن يعرض املبيع للبيع ، أو يرهنه 

 ) .٣٠٤/ املادة ( ) ٣٠٣/ املادة ( جملة األحكام العدلية 
 ) . ٢/٩(؛ مغين احملتاج ) ٩/١٦٧(اموع : ينظر )    ١( 
  :مسألة كتابة طالق زوجته ا خالف عند الشافعية على ثالثة أقوال )    ٢( 

 . أنه كناية ، ألن الكتابة معتادة ، واملقصود والتفهيم : أحدمها 
 .أنه لغو ؛ ألن الصيغ اللفظية هي املوضوعة للعقود يف حق القادر : والثاين 

 . أا يعترب من الغائب دون احلاضر ؛ ألجل العادة : والثالث 
-٨/٥٣٧(؛ فـتح العزيـز   ) ١٠٥-١٠/١٠٤(البيان : ؛ وينظر ) ٣/٢٦٧(ط ـالوسي
 ) . ب/١١٤( ي؛ حترير الفتاو) ٥٣٨

 ) . ٣/٢٦٨(الوسيط )    ٣( 
 ) . ٨/٥٣٨(فتح العزيز )    ٤( 
من ) هـ٤٧٦ – ٣٩٣(إبراهيم بن علي بن الفريوز آبادي ، أبو إسحاق : هو الشريازي )    ٥( 

 كانت الطلبة ترحل من املشرق إىل" النكت يف اخلالف " " التنبيه " املهذب " مصنفاته 
 . فهو شيخ الشافعية  إليهاملغرب إليه ، والفتاوى حتمل من البحر 

 ) . ٤٩٤-٢/٤٨٠(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ١/٩(؛ وفيات األعيان ) ٩/٧(املنتظم 
 ) . ٩/١٦٢(املهذب )    ٦( 
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ور يف أنه ال يشترط الف :والثاين . ن متام اإلجياب بورود الكتاب إ :أحدمها 
القطـع   ن الوجـه إ: ر أحد الشقني عن اآلخر ، وقال ذلك ، وحيتمل تأخ

،  )١(باشتراط اتصال القبول باالطالع على الكتاب على املعنيني ، والرافعي 
اتصال القبـول بـه ، ويف    اإلجياب بورود الكتاب ، حىت يشترطمتام : قال 
فإن كـان هـذا   . الئق بني الكتابني ال يشترط ويكفي التواصل ال )٢( وجه

 . )٣(الوجه من غري النهاية وإال فليتوقف فيه 

الس له ، ما دام  )٤( وقبوله إما لفظاً وإما أن يكتب ، وإذا قيل خبيار
ار الكاتب إىل أن ينقطـع خيـار   ـول ، ويتمادى خيـدام يف جملس القب

تبة وجوزناهـا يف  باملكا] أ٢٠١/ل[/ ، ولو تبايع حاضران  )٥( املكتوب إليه
 .)٧(ينبغي أن يكون أصحهما الصحة  )٦( الغيبة فهنا وجهان

                                                 

 ) . ٨/٥٣٨(فتح العزيز )    ١( 

يقبل املكتـوب إليـه   شرطه أن : وهذا الوجه مذكور عن النووي وقد ضعفه حيث قال )    ٢( 
طالع على الكتاب هذا هو األصح ، وفيه وجه ضعيف أنه ال يشترط القبـول  المبجرد ا

 . بل يكفي التواصل الالئق بني الكتابني 

 )  . ٩/١٦٧(اموع : ينظر 

 . اهلامش السابق : ينظر )    ٣( 

 ) .٥٢١ص(سيأيت تعريفه يف فصل اخليار )    ٤( 

 . رجع عن اإلجياب قبل مفارقة املكتوب إىل جملسه ، صح رجوعه  حىت لو علم أنه)    ٥( 

 ) .٣/٣٣٩(روضة الطالبني 

ـ ـإن منعن: ه ـي قولـة يقتضـوم املخالفـومفه)    ٦(  ـ ـاه ف ة فهنـا أوىل وإال  ـي الغيب
 .فوجهان 

 ) .٩/١٦٧(اموع : ينظر 

 ) . ب/١١٥(اوي فتـالر ـ؛ حتري) أ/٩٨(ح ـ؛ التوشي) ٣/٣٣٩( ن ـة الطالبيـروض)    ٧( 

 . 



 

، واألرض  )٣( ، واللوح )٢( ، والرق )١( وحكم الكتب على القرطاس
م األحرف ـب واحد ، وال أثر لرسـش على احلجر واخلشواألرض والنق

 . وال يبعد أن يرتل مرتلة اإلشارة : قال اإلمام.  )٤(على املاء واهلواء 

، بشـرط   )٥( أثر للمكاتبة يف النكاح إال على وجه ضعيف سبقال و
حضور شاهدين ، كتابة اإلجياب وكتابة القبول ، فلو حضر شاهدان كتابة 

 . )٦(اإلجياب وآخران كتابة القبول مل يصح يف األصح 

 . )٧( كإشارتهناطق ، أما يف األخرس فكتابته لهذا كله يف ا

                                                 

َك  { : القرطاس  ، والقُرطاس يف اللغة الذي يكتب عليه ومنه قوله تعاىل )    ١(  َوَلْو َنزَّْلَنا َعَلْي

 ) ] . ٧(األنعام من اآلية [  } ِآَتابًا ِفي ِقْرَطاٍس

 ) .٣/٩٦٢) ( قرطس / مادة ( الصحاح 

ورٍ {: وله تعاىل الرقُّـة بالفتـح ما يكتب فيـه ، ومنه ق)    ٢(  الطور ، [   } ِفي َرقٍّ مَّنُش

 ) ] . ٣(آية 

 ) . ٤/١٤٨٣) (رق / مادة ( الصحاح 

لِّ        {: اللوح هو أيضاً ما يكتب فيه ومنه قوله تعاىل )    ٣(  ن ُآ َواِح ِم ي اَألْل ُه ِف ا َل َوَآَتْبَن

 ) ] . ١٤٥(األعراف ، من آية [  } َشْيٍء 

 ) .١/٤٠٢) ( لوح / مادة ( الصحاح 
 ) .٩/١٦٧(؛ اموع ) ٨/١٠٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٤( 
 . لفظ الترويج  بتإذا ك: انعقاد النكاح وهذا الوجه هو )    ٥( 

 .من البحث ) ١٤٨-١٤٧ص: (ينظر 
ال ) أصـحهما  ( يشترط أن يكتب القبول شاهد اإلجياب ، فإن شهده آخران فوجهـان  )    ٦( 

 . الصحة )  الثاين( يصح و 
 ) . ٩/١٦٨(اموع 

وعلى ذلك فإن إشارة األخرس وكتابته يصح ما مجيع عقـوده وفسـوخه كـالطالق    )    ٧( 
 =.إشارته املفهومة كعبارة الناطق : والعتاق والنكاح والظهار بل قالوا 
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مقام املشتري ،  ، وبلغ اخلرب من هو يفبعت : ب الغائ لو قال :فرع 
يف الطالق فهو كالكتابة ، بل هو أوىل بالصحة ،  قبلت ، قال اإلمام: فقال 
هنا عن مسـودات بعـض أئمـة     )١( اه الرافعيـود اللفظ ، وحكـلوج

، تعريفاً على صحة البيع بالكتب ، ولو جرى مثـل ذلـك يف    )٢(طربستان 
طب فيصـح يف األصـح كمـا تقـدم يف     ور ، فلم يفقد إال التخاـاحلض

 .، واحتمال عدم التخاطب يف الغيبة أسهل  )٣(السمسار

قبول ، ومل  معني مل يقترن به على )٤( وقد وقع يف هذا الزمان وقف
 )٥( يعلم به املوقوف عليه فهل له إذا علم أن يقبل ؟ بناًء على اشتراط القبول

                                                                                                                        
مبعىن أنه يصح بيع األخرس وشراؤه باإلشارة والكتابـة ، وهـذا يـبني أن الصـيغة     =

 . ليست داخلة يف البيع نفسه  خبصوصها
 ) .٩/١٧١(؛ اموع ) ٨/١٠٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع 

 ) .٨/١٠٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
البلد املعروف بعراق العجم ، ومسيت بذلك ؛ ألن الشجر كان حوهلا متشابكاً : طربستان )    ٢( 

ـ : لفئوس ، والطرب بالفارسـية  فلم تصل إليه جنود كسرى ، حىت قطعوه با أس ، ـالف
 . الشجر : وأستان 

 ) .٣/١٩٢(؛ ذيب األمساء واللغات ) ٢/١٥٦(معجم ما استعجم 
 .من البحث ) ١٤٢-١٤١ص(ينظر )    ٣( 
 . احلبس : الوقف لغة )    ٤( 

 .  )٤/١٤٤٠) (وقف/مادة(ينظر الصحاح 
نه بقطع التصـرف يف رقبتـه علـى    حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عي: " وشرعاً 

 " .مصرف مباح موجود 
؛ وشرح حدود ابن عرفـة  ) ٢/٥٦٧(جمموع األر : ؛ وينظر ) ٢/٤٨٥(مغين احملتاج 

 )  .٢/٣٩٧(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ٢/٥٣٩(
 : وهل يشترط يف الوقف على معني قبوله ؟ فيه قوالن )    ٥( 

بوله ، متصالً باإلجياب إن كان مـن أهـل   ن الوقف على معني يشترط فيه قإ: األول 
 . القبـول ، وإال فقبول وليه وهو األصح 

 . ال يشترط قبوله ، واستحقاقه املنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه باإلعتاق : الثاين 
 ) .٢/٤٩٤(مغين احملتاج 
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معتاد من املراسلة أو املكاتبـة  فيه نظر ، حاصله أنا هل نشترط ما هو  ال أو
 أوال ؟ 

القدرة على حنوه من املعامالت بالعجمية مع ع وـيصح البي :فرع 
 .  )٢( ، ويف النكاح خالف للتعبد )١(قطعاً العربية 

 . )٣( )ا مهِيظَفْلَ نيب لُصالفَ ولَطُي الَ نْأَ طُرتشيو( : قال 

أن ال يتخللـهما   طاب ، ويشتريكفي القبول يف جملس اإلجي: وقيل 
ال يقطع : يف الطالق قال  )٤( كالم أجنيب إال أن يكون يسرياً ، فإن الرافعي

 . االتصال بني اإلجياب والقبول يف األصح فليكن هنا مثله 

اشتريت أو : فقال  بعتك إن شئت: ، فلو قال  )٥( ويشترط التنجيز
وم ـحة اإلجياب ؛ ألنه املفهومأخذه أن املعلق ص .حنوه ، فاألصح الصحة 

                                                 

مـن عقـود    ينعقد البيع واإلجارة وحنومهـا : قال أصحابنا : " ويف ذلك يقول النووي )    ١( 
 " .املعامالت بالعجمية ، وسائر اللغات سواء أحسن العربية أم ال ، وهذا ال خالف فيه 

 ) .٢/١٠(مغين احملتاج : ؛ وينظر ) ٩/١٧١(اموع  

 :اختلف الشافعية يف صحة النكاح بالعجمية على ثالث أقوال )    ٢( 

ن سـائر اللغـات ، وإن   يصح عقد النكاح بالعجمية ، وهي ما عدا العربية م: األول 
 ) . وهو األصح ( أحسن العربية ؛ ألنه لفظ ال يتعلق به إعجاز فاكتفى بترمجته 

 . ال يصح اعتباراً باللفظ الوارد :  الثاين 
 . إن عجز عن العربية صح وإال فال : الثالث 

 ) .٣/١١٩٤(عجالة احملتاج ؛ ) ٣/١٩٠(مغين احملتاج ؛ ) ٩/١٧١(اموع 
 ) .٢/١٠(نهاج امل)    ٣( 
 ) .٨/٥٣٨(فتح العزيز )    ٤( 
بعته ناجزاً بناجز ، كقولك يداً بيـد ، أي  : احلاضر ، يقال : التنجيز ، والناجز يف اللغة )    ٥( 

 . تعجيل بتعجيل 
 ) . ٣/٨٩٨) (جنز/ مادة (الصحاح 
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: ، أما لـو قـال    )١( املنع ؛ ألن املعلق لفظاً نفس اإلجياب :والثاين عرفاً ، 
، وقـال ابـن الرفعـة يف     )٣( وغريه )٢( شئت مل ينعقد كما جزم به املتويل

أنـه   )٥(ة عند الكالم يف نية الوضوء تمأن يف الت:  بـطلوامل )٤( ةـالكفاي
 .ان املذكور فلم أجده ينعقد ، وكشفت املك

؛ أي أـا  شئت ليست من ألفاظ التمليك :  )٦(ال األصحاب ـق
ه ـعنر ـه اإلنشاء املعبمنالذي  )٧( نفساينخرب عن اإلرادة املغايرة للكالم ال

                                                 
 . إن دخلت الدار فأنت طالق : من منعه جعل اإلجياب معلق فكما لو قال )    ١( 

 ) .٨/١٠٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع 
شئت مل ينعقد : بعتك هذا الثوب بألف إن شئت فقال املشتري : لو قال : " حيث قال )    ٢( 

 " . العقد ؛ ألن لفظ املشيئة ليس من ألفاظ التمليك 
 ) .ب/١٧٤(تتمة اإلبانة  

 ) .٢/١٠(؛ مغين احملتاج ) ٩/١٧٠(ينظر اموع : ومنهم النووي )    ٣( 
وقـد  " ويف التتمة عند الكالم يف نية الوضوء والتربد أنه يصـح  : " حيث قال ابن الرفعة )    ٤( 

أن فيه خلالً ، وذلك أن عبارة التتمـة يف   مفأعل: " صحح ابن السبكي هذا القول فقال 
الوضوء ، لو قال رجل آلخر ، بعتك هذا الثوب بعشرة إن شـئت ، كـان اإلجيـاب    

 " .صحيحاً 
 ) .أ/١٠١(؛ توشيح التصحيح ) ب/٦(كفاية النبيه  

 . من الوضاءة ، أي احلسن والنظافة : الوضوء يف اللغة )    ٥( 
 ) . ٢٧٠ص) (وضأ / مادة ( ؛ املصباح املنري ) ١/٨٠) (وضأ / مادة ( الصحاح 

 " . ويف الشرع استعمال املاء يف أعضاء خمصوصة مفتتحاً بنية " 
؛ ) ١/١١١(حاشية العدوي و؛ ) ١/١١(البحر الرائق : ؛ وينظر ) ١/٤٤(حاشية قليويب 

 ) .١/١٤(وشرح منتهى اإلرادات 
 ) .٢/١٠(؛ مغين احملتاج ) ٩/١٧٠(اموع )    ٦( 
 . صفة توجب للحي حاالً يقع منه الفعل على وجه دون وجه : اإلرادة )    ٧( 

 ) . ٤٨ص(التوقيف على مهمات التعاريف 
األمـر هـو إرادة   : األمر وختالفه عند مجهور األصوليني وقالت املعتزلة  واإلرادة تفارق

 . املأمور به ، واإلرادة تفارق الطلب النفساين 
 =) . ١٧٠-١/١٦٧( احملصول 



 

،  )١(ن ـي حسيـأن جيعل كناية ، وقال القاض .ببعت وحنوها ، وال يبعد 
خذ هذا بقدر : ال ـ، وق اًـه ثوبـى إليـوألقم ـه دراهـان عليـلو ك

رضيت كأن بيعاً ، فأما أن يكون القاضي أراد إذا نوى ، وأما أن : فقال ، حقك 
، ونقـل   نيكون جعله من قبيل كالم النفس اإلنساين ، والرضا واملشيئة متغايرا

 . زوجتك ، فقال رضيت نكاحها صح: ، فيما إذا قال  )٢(ابن هبرية 

لفـظ النكـاح    ي ، فمأخـذه أن ك عن مذهب الشافعفإن كان ذل
قبلـت إن شـئت مل   : ، ولو قال  )٣( موجود وهو التعبد به ، ال لفظ قبلت

                                                                                                                        
والبد يف اخلرب من اإلرادة ؛ ألن هذه الصيغة قد جتيء ، وال تكون خرباً ، إما لصدورها عـن  =

 . الساهي أو احلاكي 
 ) . ٢/٩٦(احملصول 

 . واخلرب قسم من أقسام الكالم يطلق على اللساين والنفساين 
 . أما اللساين فهو الكالم وهو األلفاظ الدالة باإلسناد على إفادة معانيها 

هو نسبة بني مفردين قائمة باملتكلم ونعين بالنسبة بني املفـردين ، أي بـني   : أما املعىن النفسي 
باآلخر ، وإضافته إليه على جهة اإلسناد واإلفادي حبيث إذا عرب  املعنيني املفردين ، تعلق أحدمها

 . عن تلك النسبة ، بلفظ يطابقها ، ويؤديها معناها كان ذلك اللفظ إسناداً قوياً 
 ) . ٢/١١) (٣/٦(؛ شرح الكوكب املنري ) ٢/٦٦٣(اية السول 

من أشهر تالميذه ) هـ ٤٦٢ –.. ( ..حسني بن حممد بن أمحد بن املرورذي القاضي ، أبو علي )    ١( 
البغوي والعمراين وهو صاحب التعليقة املشهورة يأيت معرفاً بالقاضي حسني ، وكثرياً مطلقـاً  

 . بالقاضي فقط 
؛ طبقات الشـافعية الكـربى   ) ١/١٦٤(؛ ذيب األمساء واللغات ) ١/٤٠٠(وفيات األعيان 

)٣٦-٣/٣٠. ( 
من أشهر ) هـ ٥٦١ –( ... أيب املظفر ، حيىي بن حممد بن هبرية احلنبلي  الوزير عون الدين: ابن هبرية )    ٢( 

 " . املقتصد " شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم " اإلفصاح عن معاين الصحاح " مصنفاته 
 ) .١/٢٥١(؛ ذيل طبقات احلنابلة ) ١٢/٧٦٦(؛ البداية والنهاية ) ١٠/٢١٤(املنتظم 

قبلت هـذا  : زوجتك أو أنكحتك ، فقال الزوج : نه إذا قال الويل واتفقوا على أ: " حيث قال )    ٣( 
 " .النكاح ، أو رضيت هذا النكاح ، فإنه ينعقد النكاح 

 ) .٢/١٢٣(اإلفصاح  
ورضيت نكاحها كقبلت نكاحها كما حكاه ابن هبرية  الوزير عن إمجـاع  : " قال الشربيين و

 " .األربعة ، وإن توقف فيه السبكي األئمة 
 ) . ٣/١٨٩(احملتاج مغين 



 

بأنه  )١( ك إن شئت قطع اإلمامبعت: يصح ، ولو قال ابتداء اشتريت ، فقال 
فلو قال  :بعده ، قال ] ب٢٠١/ل[وجود شيء / ال ينعقد ؛ ألن التعليق يقتضي 

ندي أن البيع ال يصح ، فإنه يبعد محل املشـيئة  الذي عفاشتريت ؛ : مرة أخرى 
، فيتعني محله على املشيئة نفسها فيكون تعليقاً  )٢( على استدعاء القبول وقد سبق

 .حمضاً ، ولو قال هب يل عبدك إن شئت ، فلم يكن باذالً حىت يقول وهبت 

 ، )٤( مل يصح فقبل ووارثه يف الس )٣( ولو خاطب بالبيع شخصاً فمات
أنه خالف اإلمجاع ، ولو قبله وكيله  )٦( وادعى املاوردي )٥( الفاً للداركيخ

                                                 
شئت : بعتك إن شئت فقال : ويف النهاية يف كتاب اإلقرار ، لو قال : " وقال ابن الرفعة )    ١( 

أظهرمها وهو اختيار القاضي احلسني وبه أجاب : اشتريت فوجهان : مل ينعقد ، ولو قال 
ت منك هـذا  أبو الطيب وابن الصباغ يف كتاب اإلقرار أنه ينعقد ولو قال الطالب اشتري

الذي جيب القطع به : بعته منك إن شئت ، قال اإلمام يف كتاب اإلقرار : بألف ، فقال 
أنه ال ينعقد ، فإن املوجب علق على اإلجياب باملشيئة بعد سبق التعليق ، والتعليق يقتضي 

 " .وجود شيء بعده 
 ) .ب/٦(ينظر قوله يف كفاية النبيه  

فلو قال بعتك إن شـئت  " اجلواب الثاين القائل باملنع من النص  يقصد مبا سبق أنه اختار)    ٢( 
 " . فقال اشتريت 

 . من البحث  )١٥٥ص(ينظر 
 . أي مات املشتري بني اإلجياب والقبول )    ٣( 

 ) .٣/٣٤٠(روضة الطالبني 
؛ اموع ) ٣/٣٤٠(روضة الطالبني : ؛ ينظر ) ٨/١٠٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٤( 

)٩/١٦٩ . ( 
) هـ٣٧٥ –(... عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ، أبو القاسم : الداركي )    ٥( 

كان فقيهاً حمصالً ، تفقه على أيب إسحاق املروزي ، وعليه تفقه االسفرايين ، والقاضـي  
 . أيب الطيب 

قـات  طب؛ ) ٢/٢٦٣(ذيب األمساء واللغـات  ؛ ) ١١٨-١١٧ص(طبقات الشريازي 
 ) . ٢٤٣-٢/٢٤٢(الشافعية الكربى 

 ) . ٩/١٦٩(واجلدير بالذكر أن يف اموع ذكره الدارمي 
ومن شروط صحته أن يكون على الفور وهـذا قـول أيب القاسـم    : " ويف ذلك يقول )    ٦( 

=   قـد  : لو كان املوت عقب البذل ، فقال الوارث يف احلـال  : الداركي ، حىت قال 
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          .ا امللك يقـع للموكـل ابتـداًء صـح     إن قلن: تفقهاً  )١( قال ابن الرفعة
أو بعتـك   [ل بعتـك  ـل فليقـع ووكيـن بائـد بيـان العقـوإذا ك
ينـوي  ت وـي أو اشتريـت ملوكلـاشتري: ول ـ، ويق )٢( ]ك ـملوكل
: وقيـل   )٣( بعت موكلك مل يصح على املذهب: ال ـو قـه ، فلـموكل

، ويشترط يف قبول وكيل املتهب أن يسمي موكله وال  )٤( لـيصح للوكي
 . )٥( ينصرف إليه بالنية

ـ  كتعبِ:  الَقَ ولَ، فَ ابِجياِإل قِفْى ولَع لَبقْي نْأَو( : ال ـق  فلْأَبِ
كَمسلْبِقَ:  الَقَ، فَ رةلْأَبِ تف صحيحلَ ة ،م يصوكذا عكسه بطريق  )٦( ) ح

ـ  األوىل ، ولو قال بعت مجيع ـ ـكذا بأل ـ : ال ـف ، فق ـ ـقبل ه ـت نصف
ـ  )٩( رهـوغي )٨( امـه اإلمـزم بـ، ج )٧( حـة مل يصـائسممخب ل ـ، ونق

                                                                                                                        
د ، إذا مل يقع التراخي بني بذل البائع وقبول الوارث وهذا قـول  قبلت ، صح العقـ=

 " . خيالف اإلمجاع ، واجلواب األول هو الصحيح 
 )  .٦/٦٧(احلاوي 

 ) .ب/٨(كفاية النبيه )    ١( 
 . خط حتت الكلمة )    ٢( 
 . وهو الصواب : قال النووي )    ٣( 

 ) .٩/١٧٢(اموع 
 . جه ضعيف وفيه و: قال النووي )    ٤( 

 ) . ٩/١٧٢(اموع 
ألن النية ال تكفي يف وقوع العقد ملوكله ؛ ألن الواهب قد يسمح بالتربع له دون غريه ، )    ٥( 

 . لكن إذا نواه الواهب وقع عنه 
 ) .٢/٢٩٧(مغين احملتاج 

 ) .٢/١١(املنهاج )    ٦( 
 ) .٩/١٧٠(؛ اموع ) ٨/١٠٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
 ) .ب/٥٣(اية املطلب )    ٨( 
 . وهذا بال خالف يف املذهب ؛ ألن هذا ال يعد قبوالً ، وممن قال به الرافعي ، والنووي )    ٩( 

 ) .٩/١٧٠(؛ اموع ) ٨/١٠٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر 
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 . إن اإلمام حكاه: قال ، وجهاً بعيداً  فيه )١( دمـي الـن أبـاب

 ةـه خبمسمائـت نصفـقبل: ال ـف ؛ فقـألك بـال بعتـو قـول
؛  )٣( يصح ، واستشكله الرافعي )٢( ي التتمةـال فـق: ة ـه خبمسمائـونصف
، وهو كما قال  )٤( قال املصنف،  نييالبائع أوجب بيعه واملشتري قبل بتع؛ بأن 

ـ ـبع: كن الظاهر الصحة ، ولو قال ل،  ـ ـت بأل ـ : ال ـف ؛ فق ت ـاشتري
 يصح البيع ، واستغربه الرافعي )٦( القفال )٥( ففي فتاوىومخسمائة ،  فـبأل

 . الظاهر فساد العقد  )٨( ، وقال املصنف )٧( الرافعي

                                                 

حاق شهاب الدين املعروف بابن إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم ، أبو إس: ابن أيب الدم )    ١( 
شـرح  : " له مصنفات عديدة منها ) هـ ٦٤٢-٥٨٣(بابن أيب الدم احلمدي الشافعي 

 " . تدقيق العناية يف حتقيق الدراية " و " أدب القضاء " و " مشكل الوسيط 

 ) .١/٤٢(؛ األعالم ) ٤/٣٠٤(طبقات الشافعية الكربى 

 ) . أ/١٦٦(تتمة اإلبانة )    ٢( 

 . وال خيفى ما فيه من املخالفة : تشكله الرافعي فقال اس)    ٣( 
 ) .٨/١٠٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع 

 ) . ٩/١٧٠(اموع )    ٤( 
والذي يف أوائل فتاوى القفال اجلزم بالبطالن ، لكنه أعاد املسألة بعد ذلك بيسري وقـال   )   ٥( 

لك إىل االكتفاء بوجود القبـول  د البيع مرة أخرى ، وكأنه أشار بذججاز أن نو: فيها 
على وفق اإلجياب مرة أخرى من غري إعادة اإلجياب ، فلم يقف الرافعي علـى كالمـه   

 .األول ، ووقف على أول الثاين ذاهالً عن تتمته 
 ) . ب/١١٥( الفتاوي؛ حترير ) ب/٥٧(فتاوى القفال  

شـيخ  ) هـ٤١٧-(.....، أبو بكر عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا القفال الصغري املروزي )    ٦( 
ر ذكراً يف كتـب الفقهـاء ، وذاك إذا   ثاخلراسانيني ، وليس هو القفال الكبري ، فهذا أك

أطلق قيد بالشاشي وهو أكثر ذكراً يف كتب األصول ، وتفقه القفال الصغري على الشيخ 
 .ن أيب زيد املروزي ، حىت صار معتمد املذهب على طريقة العراق ، وطريقة خراسا

 ) .١/٤٥٠(؛ هدية العارفني ) ٩١-٣/٨٧(طبقات الشافعية الكربى  
 ) ٨/١٠٥(ينظر فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
 . وعلل لذلك بعدم موافقة اإلجياب للقبول ) ٩/١٧٠(اموع : ينظر )    ٨( 



 

اشـتريت  : بعتك خبمسمائة ، فقـال  : ولو قال  : )١(وقال اهلروي 
لو :  )٤( ، وقال املاوردي )٣(يصح:  )٢(بألف مل يصح ، وقال حممد بن احلسن

اشتريت بألفني مل يصح البيع ، وقـال أبـو   : ل بعتك بألف فقا: لو قال : 
يصح باأللف واأللف األخرى إن شاء البائع قبلها ، وإن شاء ردها  )٥( حنيفة
 . ردها 

ام عند الكالم فيما إذا قال طلقي نفسك ـعن اإلم )٦( وذكر الرافعي
ت بألفني مل يصح وقـال يف  ـاشتري: بعت بألف فقال : نفسك إنه لو قال 

بعتك خبمسمائة ، : ل الراغب يف البيع بعين بألف فقال لو قا )٧( كتاب اخللع

                                                 
ذ القاضي وهو من تالمي) هـ٥٠٠ت يف حدود (حممد بن أيب يوسف اهلروي ، أبو سعد )    ١( 

اإلشراف يف غـوامض  " أبو عاصم حممد بن أمحد العبادي اهلروي ، من أشهر مصنفاته 
 " .شارح أدب القاضي " " احلكومات 

 ) . ٣/٢٩٧(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ٢/٢٣٦(ذيب األمساء واللغات  
تالميـذ   من أشـهر ) هـ١٨٩-١٣٢( حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين ، أبو عبد اهللا )    ٢( 

اإلمام أيب حنيفة ، وصاحب الشيخ أيب يوسف ، ومها يسميان عند احلنفية بالصاحبني ، 
 " .  األصل " " اجلامع الكبري " " اجلامع الصغري " من مصنفاته 

 ) . ٤٩ص(تاج التراجم ) ٣/١٢٢(؛ اجلواهر املضيئة ) ١٧٤ص(االنتقاء 
 .اشتريته بألفني جاز : فقال  بعتكه بألف ،: لو قال : وأقرب ما وجدته )    ٣( 
 ) . ٦/٢٥٢(فتح القدير  

قد بعتك عبدي هذا بألف ، فقال املشتري قد ابتعه : لو قال البائع : " ويف ذلك يقـول )    ٤( 
قد قبلته بألفني ، مل يصـح  : ابتعه خبمسمائة ، مل يصح البيع ، وهكذا لو قال املشتري 

القبول على مثن واحد ، وال يصح البيع ، حىت  البيع أيضاً ؛ ألما مل جيتمعا يف البذل أو
يصح البيع بـاأللف الجتماعهمـا   : وقال أبو حنيفة . يكون الثمن معلوماً يتفقان عليه 

 " . عليها ، واأللف األخرى زيادة ، إن شاء البائع قبلها ، وإن شاء ردها 
 ) .٦/٤٩(احلاوي 

 ) . ٦/٢٥٢(فتح القدير )    ٥( 
 ) .٨/٥٥٠(فتح العزيز )    ٦( 
وعلل للمنع ؛ ألنه معاوضة حمضة ويعترب فيه من التوافق ما ال يعترب ) ٨/٤٥٧(فتح العزيز )    ٧( 

 . يف الطالق 



 

اً ري؛ ألنه زاد خ أحدمهااحتمالني ،  هفي )٢( وغريه )١( ، ذكر الشيخ أبو علي
القـول  ونقـل   )٣( وهو الذي جزم به املـاوردي : قلت . املنع  وأظهرمها
 )٥( ال الرافعيـ، وأنه يصح خبمسمائة ، وق )٤(ن أيب حنيفة ـة عـبالصح

بعين بألف فقال بعتـك  : لع أيضاً ، وقد سبق يف البيع أنه لو قال يف اخل )٥(
ه خالف ؛ ألنا حكينا عن فتاوى ـخبمسمائة ، ال يصح ، وميكن أن يقدر في

والصورتان متشاتان ، وقـال أيضـاً يف    :، وذكر ما تقدم قال  )٦( القفال
حـدمها  بعتك هذين العبدين بألف فقبل أ: لو قال  )٧( موضع آخر من اخللع

علـى  حيتمل أن يصح خترجيـاً  :  )٨(باأللف مل يصح ، وقال الشيخ أبو علي 

                                                 
احلسني بن شعيب ، أبو علي السنجي ، تفقه على اإلمامني أيب حامد األسـفرايين ، وأيب  )    ١( 

، شرح فروع ابـن احلـداد   بكر القفال ، ومجع بني علم العراقيني واخلرسانيني ، ومجع 
 .  ةالفوائد العظيمفأتى ب والتلخيص أليب العباس بن القاص

؛ طبقات الشـافعية الكـربى   ) ٢/٢٦١(؛ ذيب األمساء واللغات ) ٧/١٦٥(األنساب 
)٢٧،  ٣/٢٣ . ( 

 ) . ٨/٤٥٧(ينظر قول أيب علي يف فتح العزيز )    ٢( 
 ) .٦/٤٩(احلاوي )    ٣( 
 ) .٦/٢٥٢( فتح القدير)    ٤( 
 ) .٨/٤٠٩(فتح العزيز )    ٥( 
 .وينظر ما تقدم يف الصفحة السابقة ) ب/٥٧(فتاوى القفال )    ٦( 
 ) . ٨/٤٠٥(فتح العزيز )    ٧( 
قبلت واحدة على األلـف  : طلقتك ثالثاً بألف ، فقالت : لو قال : والتخريج من مسألة )    ٨( 

قبلـت  : بعتك هذين العبدين بألف ، فقال : ال يقع شيء لو قال : أحدمها : فوجهان 
أحدمها بألف ال يصح البيع وأظهرمها الوقوع ؛ ألن القبول من جهة املرأة إمنا يعترب سبب 
املال ، وإال فالزوج مستقل بالطالق ، فإذا قبلت املال والتزمته ، اعتربنا يف الطالق جانب 

حيتمل أن يصـح خترجيـاً ،   :  - رمحه اهللا –الزوج ، وأما البيع فقد قال الشيخ أبو علي 
على القول بالصحة فيما إذا وكله ببيع عبده مبائة ، فباعه مبائة وثوب وبتقدير أال يصح ، 
فالفرق أن البيع حمض معاوضة ، واخللع فيه تعليق الطالق باملال وحتصيله ، فإذا حصل ، 

 .وقع ما أوقعه ، وله وآلية إيقاعه 
 ) .٨/٤٠٥(فتح العزيز  



 

وهذه ، بده مبائة ، فباعه مبائة وثوب ه ببيع عـالقول بالصحة ، فيما إذا وكل
املسائل كلها متقاربة ، ومبا ذكرناه يتبني أن األصح خالف مـا يف فتـاوى   

  ] .أ٢٠٢/ل/ [القفال 

بثلـث   بعتك الواحـد : قال الثة بألف ، فبعين هؤالء الث: ولو قال 
ـ بعت: ت هذا العبد بألف فقال ـبع: األلف مل يصح ، ولو قال  ـ ك ع ـه م

فالظاهر بطالن البيـع ، وحكـى   :  )١( هذين بألف ، قال الرافعي يف اخللع
 والثـاين صحة البيع يف اجلميع  أحدمهاوجهني آخرين  )٣( وغريه ) ٢( احلناطي
، كما بـألف  بعت عبدي من: خاصة ، ولو قال سؤول بيعه ه يف املـصحت
اشتريت نصـفه  : ل منهما ـح ، وإن قال كـاشتريناه باأللف ص:  فقاال

فيه عندي احتمال والظاهر الصحة ، ولو قبـل  : بنصف األلف ، قال اإلمام 
 مل يصـح علـى  :  )٤( قال اإلمام، أحدمها نصفه خبمسمائة ومل يقبل الثاين 

فيه قال اإلمام غالب ظـين  اب ـاألصح )٥( ]ض بع[ وسبب منع  ، املذهب
: ك عبدنا بألف ، فقال ألحـدمها  بعنا: ولو قاال، ه من ارتكاب اخلالفيني أن

يف باب اخللع ، والذي أطقلـه   )٦( اشتريت نصيبك خبمسمائة ، قال اإلمام

                                                 
رد عبدي بكذا ، فرده مع عبدين آخرين ، يستحق املال ، : إذا قال : وهو كما جاء عنه    ) ١( 

بعتكه مع هـذين اآلخـرين بـألف ،    : بعين هذا العبد بألف ، فقالل : وخيالفه لو قال 
 .فالظاهر بطالن البيع ، والفرق أن البيع معاوضة حمضة 

 ) .٨/٤٥٥(فتح العزيز  
ت بعـد  (ن عبد اهللا الشيخ اإلمام الكبري ، أبـو عبـد اهللا احلنـاطي    احلسني بن حممد ب)    ٢( 

له من املصنفات ، واألوجه املنظورة ، قدم بغداد وحدث ا عبـد اهللا بـن   ) هـ٤٠٠
 . عدي ، وأيب بكر اإلمساعيلي 

 . )٣/٣٧(طبقات الشافعية الكربى ؛ ) ٢/٢٧٩(ذيب األمساء واللغات 
 ) .٨/٤٥٥(يز ينظر قوله يف فتح العز)    ٣( 
 ) . ٣/٤٩٨(ينظر التهذيب )    ٤( 
 " . ل " يف هامش )    ٥( 
 ) . ٣/٤٩٩(ينظر التهذيب )    ٦( 



 

األصحاب أن البيع ال يصح يف بعض العبد إذا أراد االقتصار عليه ، ويطـرد  
إن شـاء اهللا أن   )٢( يف باب تفريق الصـفقة  )١( لبعيد ، وسنبنيفيه الوجه ا

األصح الصحة يف املسألتني ، ولو وهب منه شيئاً فقبل يف نصفه أو عبـدين  
ـ :  )٣( ا ، قال الرافعيـفقبل أحدمه د تـبني ـذا أن   ـفيه وجهان ، وق

ق اإلجياب والقبول يف القدر ، والنقد واحللول ، واألجـل ،  ـرط يوافـالش
 . )٤(معىن الصيغة و

أو اشتريت : يقول بعتك فيقول أن  فال جيوز )٥( أما التوافق يف اللفظ
 : قالـت   ، فيمـا إذا  )٦( أو متلكت أو أخذت وما اشبهه ، وعن ابن خريان

 )٧( وى ، أنه ال يقع ؛ ألن الصريح أقوىـأبنتك ، ون: طلقين بكذا ، فقال 
 .هو لك :  ، وقياسه أن يأيت فيما إذا قال بعين ، فقال

                                                 
 ) .٥١٠ص(سيأيت ذلك يف البحث )    ١( 
 .  )٣(هامش ) ٤٧٣ص(قة سيأيت تعريفها يف البحث الصف)    ٢( 
 ) .١١/١٧١(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 " . وأن يقبل على وفق اإلجياب : " أكيد ملا سبق قوله وهذا ت)    ٤( 

 . من البحث ) ٧٤ص( ينظر 
اشتريت ، فقال : قال البائع  تفاق اللفظني بل لووال يشترك إ: " ويف ذلك يقول الرافعي )    ٥( 

اشتريت صح ؛ ألن : متلكت ، فقال املشتري : متلكت أو ابتعت أو قال البائع : املشتري 
 " . د املعىن واح

 ) .٨/٩٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع 
كان من كبار األئمـة  ) هـ ٣١٠ –( ... احلسني بن صاحل بن خريان الشيخ ، أبو علي )    ٦( 

ابن خـريان كـان   : ببغداد ، عرض عليه القضاء فلم يتقلده ، وقال القاضي أبو الطيب 
 ! ر مل يكن يف أصحابنا هذا األم: يعيب على ابن سريج يف واليته القضاء ، ويقول 

؛ الـوايف  ) ٢/٢٠٠( ؛ طبقات الشافعية الكـربى   )٢/٣٦١(ذيب األمساء واللغات 
 . ) ٥٥ص(؛ طبقات ابن هداية ) ١٥/٣٧٨(بالوفيات 

ألن الصريح آكـد ،  : ، وعلل ذلك بقوله ) ٨/٤٤٩(ينظر قول ابن خرين يف فتح العزيز )    ٧( 
طلقين : أو قالت : " تار الرافعي غري ذلك حيث قال وأخ. وأقوى فاملأيت به غري مسؤول 

أبنتك ، ونوى ، فاحلكم كما كان املستعمل من اجلانبني صريح الطالق ، : بكذا ، فقال 
 " . هذا هو الظاهر 



 

كما صح ،  ار بألف على أن يل نصفهاالد هبعتك هذ: قال  :فرع 
ال يصح ، قال القاضي أبو  )٢( احلسنحممد بن  ن، وع )١( قال إال نصفهالو 
 .هذا حمتمل  )٣( سعد

،  )٥( كتابته وكذا )٤( ) به قِطْالنكَ دقْالعبِ سِرخاَأل ةُارشإِو( ال ـق
ـ  ـالفس ؛ ألن )٦( بالعقد له، وال حاجة إىل قو ـ ـخ كـذلك ، ب ال ـل ق

                                                 
: لو قال بعتك هذا بألف على أن يل نصفه ؛ ألنه املعىن بعتك نصفه قال شيخنا : " قال القليويب )    ١( 

 " . يلزمه ويظهر توزيع الثمن عليهما نصفني وانظر ، ماذا 
 ) .٢/١١(؛ وينظر مغين احملتاج ) ٢/١٥٥(حاشية القليويب 

 .حبثت عن هذا القول ومل أجده فيما حتت يدي من مصادر احلنفية )    ٢( 
 .) ١(هامش ) ١٦١ص(سبق ترمجته باسم اهلروي )    ٣( 
: قال بعض املتأخرين : " نطق ويف ذلك يقول الشربيين من غري قوله به فقط كال) ٢/١١(املنهاج )    ٤( 

وحيتاج املصنف أن يزيد فيه فيقول ، كالنطق فيه ، وإال يلزمه أن يكون قبول األخرس البيع يف : 
 " .الصالة كقبول النطق فتبطل صالته 

 ) .٢/١١(مغين احملتاج  
 . يه النطق من الناطق والسبب يف ذلك أن هذا يدل على ما يف فؤاده ، كما يدل عل)    ٥( 

 . ) ١٥٣ص(ينظر 
إـا  : بل قال السـبكي  " من زيادته بالعقد " وال حاجة إىل قوله : " ويف ذلك يقول الشربيين )    ٦( 

 " .مضرة ؛ ألن الفسخ والدعاوى واألقارير وحنو ذلك كذلك 
 ) . ٢/١١(مغين احملتاج 

وذكر يف الدقائق أنه زاد علـى  : " ال وضح العراقي أقوال من سبق ممن زاد هذا القيد حيث ق
احملرر لفظة بالعقد ؛ ليتحرز عن إشارته يف الصالة بالشهادة فليس هلا حكم النطـق فيهمـا يف   

ويلتحق اتني الصورتني ما إذا حلف األخرس أنه ال يتكلم فأشار إشـارة مفهمـة   . األصح 
ألن الفسخ يف ذلك كالعقد ،  فاألصح أنه ال جيب ؛ لكن ذكر السبكي أن هذه الزيادة مضرة ،

قال غريه ، وكذا الدعوى واإلقرار إشارته ما كالنطق ، وذكر الشيخ فخر الدين حممد بن علي 
أنه حيتاج أن يزيد فيه فيقول كالنطق فيه ؛ وإال يلزمه أن يكون قبول األخرس البيع يف : املصري 

 " .الصالة كقبوله بالنطق فتبطل صالته 
: قـال يف الـدقائق   : " يب مبيناً السبب يف ذكره هلذا القيد حيث قال وأيضاً رد القليو

 " .احترزت ا عن إشارته يف الصالة والشهادة ، فليس هلا حكم النطق 
؛ مغين احملتاج ) ٢/٣٥١(؛ فتح الوهاب ) ب/١١٥( ؛ حترير الفتاوي )١/٤٩١(احملرر : ينظر  
 ) .٢/١٥٥(؛ حاشية القليويب ) ٢/١١(
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:  )٢( طق ، إال يف صـورتني اإشارته املفهومة كعبارة الن:  )١( ابـاألصح
 . شهادته ال تصح يف األصح ، وصالته ال تبطل ا يف األصح 

: إذا قـال   س بضمين أما البيع الضمين فيماوكل ما ذكرناه فيما لي
 طُرشو: قال (  )٤( يه االلتماس واجلواببكذا فيكفي ف )٣( أعتق عبدك عين

العاقد الرشنون ،  )٥( ) ده ، ومن زال عقله ـعليواملغمى فخرج الصيب وا
، قـال   )٦( حرم ، فيصح تصرفه على املذهبمبب غري حمرم ، أو ـعقله بسب

                                                 

.. فإن كان أخرس ، فأشار إىل البيع مبا يفهم منه ، أو كتبه : " نهم العمراين حيث قال وم)    ١( 
 " . صح بيعه ؛ ألن إشارته وكتابته كنطق غريه 

؛ امـوع  ) ٨/١٠٥(فتح العزيز مطبـوع مـع امـوع    : ؛ وينظر ) ٥/١٦(البيان 
)٩/١٧١ . ( 

إال يف صورتني فيها خالف ومهـا  : " له وهاتان الصورتني فيها خالف ذكره النووي بقو)    ٢( 
شهادته وإشارته بالكالم يف صالته واألصح ؛ أنه ال تصح شهادته وال تبطل صالته ؛ ألن 

 " . الشهادة حيتاط هلا ، والصالة ال تبطل إال بكالم حقيقي 
 ) . ٩/١٧١(اموع 

 . أكثر الكتب املطبوعة تزيد أعتق عبدك عين علي بألف )    ٣( 
؛ روضـة الطـالبني   ) ٩/١٧١(؛ امـوع  ) ٨/١٠٥( لعزيز مطبوع مع اموع فتح ا

)٣/٣٤١. ( 
 . مبعىن أن البيع الضمين ال يشترط فيه الصيغ السابقة بل يكفي فيه االلتماس واجلواب )    ٤( 
واشتراط الرشد أوىل من اشتراط التكليف كما وضح الشربيين حيـث ) ٢/١٢(املنهاج )    ٥( 

، ألنه يرد عليـه  " التكليف  ن قول احملرر ويعترب يف املتبايعنين عبارته أصوب مإ: " قال 
 : ثالثة أشياء 

أن ينقض بالسكران فإنه يصح بيعه على املذهب ، مع أنه غري مكلـف كمـا   : أحدمها 
 . تقرر يف كتب األصول 

 . أنه يرد عليه احملجور عليه بسفه ، فإنه ال يصح بيعه مع أنه مكلف : الثاين 
 " . املكره بغري حق فإنه مكلف وال يصح بيعه : والثالث 

 ) . أ/١١٦(اوي ؛ حترير الفت) ١/٤٩١(احملرر : ؛ وينظر ) ٢/١٢(مغين احملتاج 
 ) . ٢/١٢(مغين احملتاج : ينظر )    ٦( 
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 . وإن كان غري مكلف  )١( يف الروضة

ه الشيخ أبـو  ـلك ، والذي قاـيف ذل )٢(تابع األصوليني : ت ـقل
ـ  )٥( ، ويف وجه ضعيف )٤( إن السكران مكلف عن املذهب )٣(حامد  ح يص

 . )٦( ارببيع االختمن الصيب املميز 

                                                 
 )٣/٣٤٢( )    ١ . ( 
لف ، وهو ما نص مسألة تكليف السكران خمتلف فيها بني األصوليني ، فمنهم من رآه مك)    ٢( 

عليه الشافعي ، ومنهم من رآه غري مكلف وهو ما اختاره الغزايل واجلويين وهي مسـألة  
 . خالفية عند بقية املذاهب 

ـ ) ٤/٣٥٣(كشف األسرار : ر ـينظ ايـة السـول   ؛ ) ١/١٤٥(وت ؛ فواتح الرمح
 . )١/٥٠٦(؛ شرح الكوكب املنري ) ٣٧ص(؛ والقواعد والفوائد األصولية ) ١/١٤٩(

-٣٤٤(، أبو حامد األسفراييين ، الفقيه الشافعي ، األصويل  أمحد بن أيب طاهر بن أمحد)    ٣( 
تفقه على الدراكي ، حىت صار شيخ طريقة العراق ، كان حيضـر جملسـه   ) هـ٤٠٦

  " .شرح خمتصر املزين " " التعليقة الكربى " من مصنفاته سبعمائة متفقه 

؛ أصول الفقـه تارخيـه   ) ١/٢٣٦(؛ الفتح املبني ) ٢/٣٨٢(طبقات الشافعية الكربى 
 . ) ١٥٥ص(ورجاله 

أما السكران فاملذهب حصة بيعه وشرائه وسائر عقوده اليت تضره والـيت  : " قال النووي )    ٤( 
يصح ما عليه دون ما له ، فعلى هـذا  : ال يصح شيء منها ، والثالث : تنفعه ، والثاين 

 " . صح ردته ، دون إسالمه يصح بيعه وهبته دون إيهابه وت

 ) . ٩/١٥٥(اموع 

 . وهذا الوجه اختاره اجلويين )    ٥( 

 ) . ٩/١٥٦(اموع : ينظر 

هو الذي ميتحنه الويل به ليستبني رشده عند مناهزة االحتالم ، ولكـن  : " بيع االختبار )    ٦( 
، أتى به الويل ، ويف وجه  يفوض إليه االستيام وتدبري العقل ، فإن انتهى األمر إىل اللفظ

 " . يصح منه بيع االختبار : ضعيف 

؛ ) ٨/١٠٦(فتح العزيز مطبـوع مـع امـوع    : ؛ وينظر ) ٣/٣٤٢(روضة الطالبني 
 ) . ٩/١٥٦(اموع 



 

، ولـو اشـترى    )٢(الويل ، وال يعقد إال  )١( مياكسوعلى املذهب 
مل يضمن اآلن وال بعـد  [ وقبض ردت العني ، فإن تلفت أو أتلفها واستقرض 

مل  )٤(] لبائع الثمن إن قبضه على الويل ، فلو رده على الصيب ، ويرد ا )٣(البلوغ 
على الويل كمن ، أخذ من صيب ماالً لينقده ، أو يقومه ، ال جيوز رده إال  )٥(يربأ 

 . )٦(الويل إن كان للصيب ، أو على مالكه إن كان لغريه 

 )٨(أنه يضمنه باألخذ ، وكالم القاضـي حسـني    )٧(ويف الوسيط 
ولو أمره ] ب٢٠٢/ل/ [أنه إمنا يضمنه إن رد على الصيب ،  يقتضيواإلمام 

، ولو أمره برد  )٩(إن كان املال للويل وإال فال ه إليه بريء ، ويل الصيب بدفع

                                                 
ة يف النقص ملص يف الثمن فتكون املماكسة املكاأي أن يشاح يف املبيع ، ويناق: املماكسة )    ١( 

وهو ما ينقصونه من أموال الناس ويأخذونه منهم والقضاه الظلمة  من الثمن وفيه مكس
 .ظلماً 

 ) . ٣/١٤١(ذيب األمساء واللغات  
 ) .٩/١٥٨(اموع )    ٢( 
 .ألن احلجر على الصيب حلق نفسه ، فإذا مل جيب الضمان يف احلال ، ال جيب بعد البلوغ )    ٣( 
 ) .٣/٥٥٣(التهذيب  

 " .ل " يف هامش )    ٤( 
من آبرأَه يبرِئْه ، براءةً من برئ زيد من دينه ، أي سقط عنه طلبه فهـو بـريء   : اِإلبراَُء )    ٥( 

 .وبارئ وبراء بالفتح واملد وأبرأته من العيب ، جعلته بريئاً منه 
 ) .٢/٤٦٨(؛ الدر النقي ) ١٨ص) (برى/مادة(املصباح املنري  

؛ روضة الطالبني ) ٩/١٠٦(؛ اموع ) ٨/١٥٦(ع اموع فتح العزيز مطبوع م: ينظر )    ٦( 
 ) .٢/١٣(؛ مغين احملتاج ) ٣/٣٤٢(

 " .ولو سلم الصيب درمهاً إىل صراف لينقده له فأخذه ، دخل يف ضمانه : " قال الغزايل )    ٧( 
 ) .٢/٦٢(الوسيط 

ال خيرج بـاإلذن عـن   :  البائع لو دفع املبيع إىل صيب بإذن املشتري ، قال: " حيث قال )    ٨( 
ضمانه ، ألن توكيل الصيب بالقبض ال يصح ولو هلك يف يد الصيب يكون من ضـمان  

 " .البائع 
 ) .أ/٤٤(فتاوى القاضي حسني  

 ) .٩/١٥٦(؛ اموع ) ٨/١٠٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٩( 



 

على الصيب ، وهي للصيب مل جيز ، أو للويل أو لغريه وأذن جـاز   )١(الوديعة 
يصح قبضه  ، وال )٢(وبريء ، وإمنا صح قبضه للوديعة لتعينها وكوا أمانة 

ملا يف الذمة ، وال للمبيع وال للهبة اليت قبلها له الويل ، وكل قبض كان سبب 
فيه ذن مالكه ؟ للمستعار واملغصوب بإوهل يصح قبضه  . )٣(ملك أو ضمان 

، ونقل ابن الصـباغ إذا   )٤(فيه احتماالت لبعض الشارحني أشبهها الصحة 
تفاق األصحاب على برأـا  خالعها على طعام ، وأذن هلا يف صرفه للولد ، ا

بصرفه ، ولو تبايع صبيان وتقابضا وجب التراد ، فإن تلف فضمان التـالف  
 . )٥(يف مال من تلف يف يده ، فإن كان بإذن الوليني فالضمان عليهما 

ن  { لقولـه تعـاىل    )٦( )وعدم اِإلكْراه بِغيِرِ حقٍّ : قُلْت ( قال  َع

 . )٧( } َتَراٍض
                                                 

 .يكون وديعة عنده يقال أودعته ماالً ، أي دفعته إليه : الوديعة يف اللغة )    ١( 

 ) .٢٥٠ص) (ودع/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/١٢٩٦) (ودع/مادة(الصحاح  

اسم لعني يضعها مالكها أو نائبه عنـد آخـر   : " ويف اصطالح الفقهاء عرفها الشافعية  
 " .ليحفظها 

؛ وشرح حدود ابـن  ) ١٣١ص(خمتصر القدوري : ؛ وينظر ) ٣/١١١١(عجالة احملتاج  
 ) .٤٥٦ص(؛ والروض املربع  )٢/٤٤٨(عرفة 

أو : وال يعتد بقبض الصيب ، فإنه سبب ملك أو ضمان ، فلو قال : " وفيه يقول الغزايل )    ٢( 
. مل يربأ ؛ ألن ما يف الذمة ال يتعني ملكاً إال بقبض صـحيح  : حىت إىل الصيب ، فأدى 

 " .رد الوديعة إليه ، فإن الوديعة متعينة : خبالف ما لو قال 
 . ٣/٥٥٣: ؛ وينظر التهذيب  ٢/٦٢: وسيط ال 

 ) .١٥٨-٩/١٥٧(اموع : ينظر )    ٣( 
 ) .٥٥٤-٣/٥٥٣(ينظر التهذيب )    ٤( 
 ) .٣/٣٤٣(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٠٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر )    ٥( 
 ) .٢/١٢(املنهاج )    ٦( 
 ) .٢٩(النساء من آية )    ٧( 
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،  )٢(فتبطل يف األصـح   )١(قول املكره بغري حق ، إال يف الصالة وال أثر ل
والتحول عن القبلة وترك القيام يف  )٥(واحلدث  )٤(إال الرضاع  ، )٣(وال لفعلة 

أما املكره حبق فيصـح   ، )٦(يف الفريضة مع القدرة ، وكذا القتل يف األصح 
من  )٧(املصنف بيعه ، إقامة لرضى الشرع مقام رضاه ، وصورته على ما قاله 

                                                 
 .الدعاء : يف اللغة الصالة )    ١( 
 ) .١٣٢ص) (صلى/مادة(؛ املصباح املنري ) ٢/٦١٦) (صلى/مادة (الصحاح  
بأا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبري خمتتمـة بالتسـليم بشـرائط    : " وعرفهـا الشافعية  

 " .خمصوصة 
؛ وشرح حدود ابـن عرفـة   ) ١/١٦٩(فتح القدير : ؛ وينظر ) ١/١٨٧(مغين احملتاج  

 ) .١/١٢٥(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ١/١٠٧(
ولو أكره على الكالم : " ونص ابن امللقن على بطالن الصالة بالكالم مكرهاً حيث قال )    ٢( 

 " . ال كالنسيان : بطلت يف األظهر ، لندرته ، والثاين 
 ) .١/٢٤٥(عجالة احملتاج  

 ) .٢/١٢(مغين احملتاج )    ٣( 
 .رضع الصيب أَمه يرضعها رضاعاً من : الرضاع يف اللغة )    ٤( 
 ) .٨٧ص) (رضع/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/١٢٢٠) (رضع/مادة(الصحاح  
 " .اسم حلصول لنب امرأة أو ما حصل منه يف معدة طفل أو دماغه : " ويف االصطالح  
رفـة  ؛ وشرح حدود ابن ع) ٣/٣٩٦(بدائع الصنائع : ؛ وينظر ) ٣/٥٤٣(مغين احملتاج  

 ) .٧/٩٣(؛ الروض املربع ) ٢/٣١٦(
 .األمر احلادث املنكر غري معتاد : احلدث يف اللغة )    ٥( 
 ) .٤٨ص) (حدث/مادة(؛ املصباح املنري ) ٤/٩٤٢) (حدث/مادة(لسان العرب  
أمر اعتباري يقوم باألعضاء مينع صحة الصالة حيث ال مـرخص أو  : " ويف االصطالح  

 ا الطهر ، أو املنع املترتب على ذلك لألسباب اليت ينتهى. " 
؛ ) ١/١١٠(؛ وحاشية العـدوي  ) ١/١٧(حتفة الفقهاء : ؛ وينظر ) ١/١٢(فتح اجلواد  

 ).١/٢٨(وكشاف القناع 
 ) . ٢/١٢(مغين احملتاج )    ٦( 

احترز بالقول عن الفعل ، بأن أكرهت على اإلرضاع أو أكـره علـى   " وقال النووي 
 " .مها وكذا اإلكراه على الفعل على أصح القولني احلدث فإنه يثبت حك

 ) .٩/١٥٩(اموع  
 ) .٩/١٥٩(؛ اموع ) ٤/١٧٤(روضة الطالبني )    ٧( 



 

 )١(أبو الطيب من عليه دين ومعه متاع وامتنع من الوفاء والبيع ، قال القاضي 
، واألصحاب إن شاء القاضي باع ماله بغري أذنه لوفاء الـدين ، وإن شـاء   

عه ، وكان بعض شيوخنا يصور اإلكـراه حبـق يف   يعزره وحبسه إىل أن يب
ويصح بيعه ؛ ألن ذلك مـن   السيد يأمر عبده بالبيع فيمتنع فله أن يكرهه ،

 . )٢(االستخدام الواجب 

؛ ألنه إمنـا يكــره   )٤(، يصح يف األصح  )٣(ادرِ بيع املُص :فرع 
يف الفتـاوى ،   )٥(ة كان ، وممن جزم به الغزايل ـى املال من أي جهـعل
إن اعترف املشتري أنه مل يكن له طريق إىل اخلالص مل يصـح  : ه قال ـلكن

الف حبال كونه ال مال له غريه ، فإن كـان  ـاخل بن الصباغالبيع ، وخص ا
ال يستغرق ماله صح ، وأطلق قاضي القضاة أبـو بكـر   ] منه [ املطلوب 
اف لو وزن من غري بيع أن ألنه ؛ خي: اجلزم بعدم الصحة ، قال  )٦(الشامي 
كـان   وهلذا قال أصحابنا لو باع موكالً به أو مقيداً: ال آخر قال يطالب مب

                                                 

 .وعزاه لكتاب التفليس ) ٩/١٥٩(اموع : ينظر قول القاضي أيب الطيب )    ١( 

 ) .٢/١٢(مغين احملتاج : ينظر )    ٢( 

املصادر من جهة السلطان وغريه ممن يظلمه بطلـب مـال    –دال بفتح ال –بيع املصادر )    ٣( 
 .وقهره على إحضاره ، إذا باع ماله ليدفعه إليه للضرورة واألذى الذي يناله 

 ) .٢/١٣(؛ مغين احملتاج ) ٣/٢٨٧(؛ روضة الطالبني ) ٩/١٦٠(اموع  
يع ، ومقصود الظامل حتصيل وبه قطع الشيخ إبراهيم املروزي ؛ ألنه ال إكراه على نفس الب)    ٤( 

 .حتصيل املال من أي جهة كان 
 ) .٣/٣٨٧(؛ روضة الطالبني ) ٩/١٦١(اموع  

 .أما صحة بيعه ففيه وجهان مشهوران حكامها إمام احلرمني والغزايل وآخرون )    ٥( 
 ) .٩/١٦٠(اموع  

ـ )    ٦(  ي ، أبـو بكـر   حممد بن املظفر بن بكران بن عبد الصمد بن سليمان احلموي ، القاض
هو أحد املتقنني ملذهب الشافعي وكان حافظاً لتعليقه القاضي ) هـ٤٨٨-٤٠٠(الشامي 

 .أيب الطيب ، كأا بني عينه ، تويف يف عاشر شعبان ، ودفن عند أيب سريج 
 ) .٥/٣٤(؛ الوايف بالوفيات ) ٢/٤٧٢(طبقات الشافعية الكربى ؛ ) ٩/٩٤(املنتظم  
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ه ، أنه كان مكرهاً لظاهر حاله واألصح صـحة بيـع   ينول قوله مع ميـقال
وهو أن خياف من سلطان أو غـريه ، فيقـول   : ، وبيع التلجئة  )١(اهلازل 

أبيعك علـى أن ترد علي إذا أمنـت حىت أقول إين بعتـه ، وإذا  : لصديقه 
 .  )٢(بعتك ال ينعقد البيع ويسمى بيع األمانة 

إِالَّ ، رِ شراُء الكَافرِ املْصحف ، واملْسلِْم في اَألظْه والَ يصح( قال 
 حي اَألصف صحفَي لَيهع قتع٤(مالء واألظهر هو املنصوص يف اإل )٣( )أَنْ ي( 

 والثـاين ، كما ال يصح نكاح الكافر املسلمة  )٥( –وصححه اَألكثرون  –

                                                 
 . )٩/١٧٣(اموع )    ١( 
 ) .٩/٣٣٤(املصدر السابق )    ٢( 
 ) .٢/١٣(املنهاج )    ٣( 
ال جيوز بيع املسلم إال على مسلم ؛ ألن اإلسالم لعلوه ال تعلوه يد مشرك ، فإن بيع العبد )    ٤( 

 :العبد املسلم على مشرك ، ففي البيع قوالن 

الّلُه ِلْلَكاِفِريَن َعَلى َوَلن َيْجَعَل { : باطل ، وبه قال يف اإلمالء لقوله تعاىل : أحدمها  

ِبيًال   وألن كل عقد منع الكافر من استدامته ، ) ] ١٤١من ( النساء [  }اْلُمْؤِمِنيَن َس

 :عقد البيع أحد أمرين ن املقصود بكحرمة اإلسالم ، منع من ابتدائه كالنكاح ؛ وأل
حصول الربح بطلب باع الولد ، وهو ال يعتق عليه ، أو إما القربة مبا حيصل من العتق كإت 

الفضل ، وهو ال يقدر عليه ، فيحصل له الربح وإذا زال عن مقصود البيع مـن هـذين   
 .الوجهني جرى جمرى ما ال منفعة فيه ، فكان باطالً 

ُه   { : قاله يف عامة كتبه ، إن البيع صحيح لعموم قوله تعاىل : والقول الثاين   لَّ الّل َوَأَح

عَ  وألن كل من صح أن يشتري كـافراً ، صـح أن   ) ] ٢٧٥من آية (البقرة [  }اْلَبْي

 .يشتري مسلماً ، كاملسلم 
 ) .٦/٤٦٨(احلاوي  

صحح اجلمهور قول البطالن ، وهو الصحيح وممن صححه النووي واجلرجاين والبغـوي  )    ٥( 
 .والغزايل والرافعي 

؛ امـوع  ) ١٠٨-٨/١٠٧(؛ فتح العزيز مطبـوع مـع امـوع    ) ٢/٦٢(الوسيط  
)٩/٣٥٥. ( 
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كإرثه ، هذا يف العبد ، أما  )٢(امد وصححه الشيخ أبو ح )١(ي األم ـنصه ف
القطع بالبطالن ؛ ألن  )٣(على القولني واألظهر يف الرافعي : املصحف فقيل 

 ،العبد يستغيث وبصدد أن يعتق ، والفـرق األول يقتضـي أن الصـغري    
ح ـكاملصحف على الصحي؛ كاملصحف ، وكتب احلديث وآثار الصاحلني 

 )٦(وكتب الفقه جعلها صـاحب   ، )٥(، خالفاً للماوردي  )٤(وص ـاملنص

عـن   )٨(ن الصيمري ـمثل كتب احلديث وحكى ع] أ٢٠٣/ل/ [ )٧(البيان 
، واألحسـن   اآلثـارفيما كان منها خالياً عن  )٩(الشيخ أيب حامد اجلواز 

 . )١٠(إطالق املنع تعظيماً للعلم الشرعي 

                                                 
وإذا اشترى الذمي عبداً مسلماً فالشراء جائز وأجرب على بيعـه ؛ وإمنـا   : " قال الشافعي )    ١( 

 " .منعين من أن أجعل الشراء فيه باطالً أنه لو أسلم عنده أجربته على بيعه 
 )٤/١٨٨. ( 

 ) .٩/٣٥٥(قول أيب حامد يف اموع : ينظر )    ٢( 
 ) .٨/١٠٨(مع اموع فتح العزيز مطبوع )    ٣( 
 ) .٩/٣٥٥(اموع )    ٤( 
 ) .٦/٣٢٨(احلاوي )    ٥( 
 " .وهو وجه باطل : " وقال النووي يف ذلك  
 ) .٩/٣٥٥(اموع  

من أشـهر  ) هـ٥٥٨-٤٨٩(حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين ، أبو احلسني الشافعي )    ٦( 
 " .غرائب الوسيط " " هب اإلمام الشافعي البيان يف مذ" فقهاء الشافعية من مصنفاته 

؛ شـذرات  ) ٤/٢١٥(؛ طبقات الشافعية الكـربى  ) ٢/٢٧٨(ذيب األمساء واللغات  
 ) .٤/١٨٥(الذهب 

 ) .٥/٦٣(البيان )    ٧( 
أحد ) هـ٣٨٠-(.....عبد الواحد بن احلسني بن حممد القاضي ، أبو القاسم الصيمري )    ٨( 

 ".القياس والعلل" " الكفاية " " اإليضاح يف املذهب " صنفاته أئمة املذهب ، من أشهر م
؛ طبقات الشـافعية  ) ٢/٢٦٥(؛ ذيب األمساء واللغات ) ١٣٨ص(طبقات الشريازي  

 .) ٢/٢٤٧(الكربى 
 .جيوز أن تباع منهم كتب أيب حنيفة ؛ ألنه ال آثار فيها : وقوله ) ٥/١٢٢(البيان )    ٩( 
 ) .٢/١٣(مغين احملتاج )    ١٠( 
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، )١(و يف الصحةوما حكيناه من القولني يف العبد املسلم وما أحلق به إمنا ه
 )٢(والقـوالن جاريـان يف السـلم     فال خالف فيه ،، أما التحرمي )١(الصحة
إن قلنا امللك فيها باملوت ثبـت  :  )٤(املتويل  ، وقال )٣(ة ـة والوصيـواهلب

يعتق عليه إا وصية مبحرم فال يصح ، والصحة فيمن : كاإلرث ، وقد يقال 
ناظر إىل امللك ، ومها جاريان فيما إىل املعىن األول ، والوجه الثاين  ، نظراً )٥(

أعتق عبدك املسلم عين بعوض أو بغري عوض فأجابه ، أو أقر : فيما إذا قال 
 . )٧(حبرية مسلم يف يد غريه مث اشتراه  )٦(

واألول أوىل بالصحة ؛ ألن امللك ضمين ، والثاين أوىل بـاملنع ؛ ألن  

                                                 

عـدم  : األول  –كما مر  –يقصد إن القول يف حكم بيع العبد املسلم للكافر فيه قولني )    ١( 
 .صحة البيع ، أما حترمي البيع فلم خيتلف فيه العلماء : صحة البيع ، والثاين 

 ) .١٧٢ص) (٣/٣٤٤(البني روضة الط: ينظر  

 .السلم يف اللغة السلف )    ٢( 

 ) .١٠٩ص) (سلم/مادة(؛ املصباح املنري ) ٥/١٩٥٢() سلم/مادة(الصحاح  

 " .بيع موصوف يف الذمة ، يشترط له مع شروط البيع أمور : " ويف االصطالح  

؛ وشرح حـدود ابـن   ) ٤٩٩ص(وسائل األسالف : ؛ وينظر ) ٢/١٣٤(مغين احملتاج  
 ) .٥/٣(الروض املربع ؛ حاشية ) ٢/٣٩٥(عرفة 

 .وصيت له بشيء ، إذا جعلته وصيك الوصية يف اللغة من أ)    ٣( 
 ) .٢٥٤ص) (وصى/مادة(؛ املصباح املنري ) ٦/٩٢٥) (وصى/مادة(الصحاح  
 " .تربع حبق مضاف ، ولو تقديراً ملا بعد املوت : " ويف االصطالح  
؛ وشرح حـدود ابـن عرفـة    ) ٤/٤١٧(جممع األر : ؛ وينظر ) ٣/٥٢(مغين احملتاج  

 ) .٢/٤٥٣(منتهى اإلرادات ؛ وشرح ) ٢/٦٨١(
 ) .ب/١٦٧(تتمة اإلبانة )    ٤( 
 ) .٣/٣٤٤(روضة الطالبني )    ٥( 
 .أو أقر الكافر )    ٦( 
 ) .٩/٣٥٦(اموع  

 ) .٣٥٦-٩/٣٥٥(؛ اموع ) ٣/٣٤٤(؛ روضة الطالبني ) ٢/٦٢(الوسيط )    ٧( 



 

: فقيـل   رط العتق ،ـبشراه ـو اشتـط ، ولـر فقـي الظاهـق فـالعت
؛  مطلقـاً  ،راه ـو اشتـا لـه كمـح أنـ، واألص )١(ن ـى الوجهيـعل
ر نصيبه من مسلم ، ـق الكافـو أعتـاق ، ولـى إعتـاج إلـه حيتـألن
ـ ـى الكافـق علـوعت )٢(رى ـر سـو موسـوه ـ ـر س : ا ـوآء قلن

ـ  )٣(ة ـع القيمـاق أم بدفـة باإلعتـالسراي ـ ـ، ألن ـ ـه يق ه ـوم علي
 . اًـشرع

                                                 

لم على ، فأعتق ، ففي وقوعـه عنـه   أعتق عبدك املس: ولو قال الكافر : " قال الغزايل )    ١( 
وجهـان مرتبان ، وهذا أوىل بالنفـوذ ؛ ألن امللك حصـل ضمناً ، فيبعـد اعتبـار   

 " .الشرائط فيه 

 ) .٢/٦٢(الوسيط  

 )٢    (وإذا كـان  : " ول الشـربيين  ـك يقـي ذلـة وفـور الشافعيـول مجهـذا يقـو
عبـد   –ن أم خمتلفني ـأم كافرين ـا مسلميـواء كانـس –أي الشريكني  –بينهما 

ـ ـه بنفسـأو بعضفأعتـق أحدمهـا كلـه أو نصيبـه ،  ـ ـه أو وكيل ق ـه ، عت
ي ــاق بقــد اإلعتـراً عنـان معسـإن كـراً ، فـان معسـو كـه ولـنصيب
ـ ـه ، وال يســد لشريكــن العبــي مــالباق ـ ـري ، وإال ب ن ـأن مل يك

من أَعتق شركاً لَه في عبد وكَانَ " :  ك بقوله واستدل لذل" معسراً سرى العتق عليه 
ثَمن العبد قَوم العبد علَيه قيمة العدلِ وأَعطَي شركَاَءه حصصهم وأَعتـق   غُلَه مالٌ يبلُ

 دبالع لَيِهع" . 

ـ ـداً بيـق عبـإذا أعت: اب ـق ، بـاب العتـاري ، كتـح البخـصحي  ن ـن اثني
: اب ـق ، بـاب العتـم ، كتـ؛ صحيح مسل) ٢٤٩١() ٢/٧٦٠) (٢٥٢٢(م ـرق
ـ ـاً لـق مشركـن أعتـم مغنــي  : ؛ ينظــر  ) ٦٠٩ص() ١٥٠١(م ـه ، رق

 . ) ٤/٦٥٧(احملتـاج 

وتقـع  : " ا أقوال ذكرها النووي ـة فيهـق أو بالقيمـة بالعتـل السرايـة هـمسأل)    ٣( 
ـ : ول ـي قـاق ، وفـاإلعتس ـة بنفـالسراي ـ ـب ـ ـأداء القيم إن : ول ـة ، وق
رى عليـه قيمـة   ـن املؤسر يسـالد أحد الشريكيـاق واستيـا باإلعتـا بأـدفعه

 " .نصيب شريكه 

 ) .٤/٦٥٨(املنهاج  



 

ـ  جاره يف الذمة ، واألصح صحة إجارةئوز استـوجي ه لكـن  ـعين
الصـحيح  :  )٤(، وقال املاوردي  )٣(املنع  ، )٢(، وصحح اجلرجاين  )١(يكره 

إن كان يعمل يف يد نفسه صح ، ويف يد املستأجر عن أمره كاالستخدام مل 
يؤمر بإزالة املنافع ؛ بأن يؤجره هل  )٥(يصح ، وحيث صححنا إجارة العني 

أنه يـؤمر  :  )٨(، وأيب الطيب  )٧(جواب أيب حامد  )٦(مسلماً ؟ فيه وجهان 
 )١٠(هـعلي، وما ذكرناه من الكراهة نص )٩(وصححه املصنف يف شرح املهذب

                                                 
 ) .٩/٣٥٩(؛ اموع ) ٢/٦٢(الوسيط )    ١( 

ـ ٤٨٢-(......رجـاين  ي ، أبو العبـاس اجل ـد القاضـن أمحـد بـن حممـد بـأمح)    ٢(  ) هـ
تفقه على الشيخ أيب إسحاق الشريازي ، وكـان  " التحرير " " الشايف "   " املعاياة " صاحب 

 .قاضياً بالبصرة 

 .) ١٩٢-٢/٣٩١(طبقات الشافعية الكربى ؛ ) ٩/٥٠(املنتظم  

 ) .٩/٣٥٩(ينظر قول اجلرجاين يف اموع )    ٣( 

 ) .٦/٣٢٨(احلاوي )    ٤( 

وحمله كما قال الزركشي يف غري األعمال املمتهنة ، أما فيها كإزالـة قاذوراتـه   : " قال الشربيين )    ٥( 
 " .فممتنع قطعاً 

 ) .٢/١٤(مغين احملتاج  

 ) .٩/٣٥٩(اموع )    ٦( 

 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٧( 

 ) .٢/٣٤١(مغين احملتاج )    ٨( 

لى جواز إيداع العبد املسلم عند كافر وأما إعارته إياه فقد جزم اتفق األصحاب ع: " حيث قال )    ٩( 
جزم إمام احلرمني والغزايل والرافعي وغريهم جبوازه وهو الصحيح ، وقطع الشريازي واجلرجاين 
والعمراين ، بأنه ال جيوز وهو ضعيف ، واملذهب األول ؛ ألم ذكروا أن األصح يف إجارة على 

 " . عينه اجلواز ، فاإلعارة أوىل

 ) .٥/١٢٣(البيان : ؛ وينظر ) ٩/٣٥٩(اموع  

 ) .٣/٣٤٥(روضة الطالبني )    ١٠( 
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باإلزالة ، وجيـوز   ،، وأما أا ال تعارض األمر  )١(ون كراهة حترمي ـفأما أن يك
، إذ  )٣(وز إيداعه عنده قطعاً وجي ، فيوضع يف يد عدل مسلم )٢(يف األصح  ارانه

، وفيه إشكال من جهة وضع  )٤(إذ ال ملك وال منفعة وال حق الزم هكذا أطلقوه
وضع يده عليه السيما إذا كان صغرياً ، والذي ال أشك فيه أنه ال جيوز إيـداع  

أا حرام ،  )٧(جبوازها ويف التنبيه  )٦(قطع الرافعي  )٥(املصحف عنده ، واإلعارة 
خمالفته للرافعي ، وقـد  إىل  )٩(وأشـار   نه وجهه ضعيفإ:  )٨(ف ، وقال املصن

                                                 
م اختارهـا السـبكي  ـة التحريـا كراهـه ، أمـة الترتيـب كراهـي املذهـور فـاملشه)    ١( 

ـ ـا جـكم –ه ـة ترتيـره كراهـويك: " ي ـال الشربينـا قـكم  –ه الرافعـي  ـزم ب
حتـرم ، واختـاره   : ا امتهاناً ، وقيل ـم لكافـر ؛ ألن فيهـمسلد ـارة عبـارة وإجـإع

 " .السبكي 

 ) .٢/٣٤٢(مغين احملتاج  

 ) .٣/٣٤٥(روضة الطالبني )    ٢( 

 ) .٩/٣٥٩(اموع )    ٣( 

 ) .٨/١٠٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٤( 

 .ها عن العوض اإلعارة يف اللغة من العري والتجرد ، مسيت بذلك لتجرد)    ٥( 

 ) .١٥٤ص) (عرا/مادة(؛ املصباح املنري ) ٦/٢٤٢٣) (عرا/مادة(الصحاح  

 " .إباحة االنتفاع مبا حيل االنتفاع به مع بقاء عينه لريدها عليه : " ويف االصطالح  

؛ وشرح حدود ابـن عرفـة   ) ١٢٣ص(خمتصر القدوري : ؛ وينظر ) ٢/٨٦٩(عجالة احملتاج  
 ) .٥/٣٥٨(ربع ؛ والروض امل) ٢/٣٨٩(

 ) .٨/١٠٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 

 " .وحيرم إعارة العبد املسلم من الكافر : " وما جاء عنه )    ٧( 

 ) .١١٢ص( 

 ) .٣/٣٤٥(؛ روضة الطالبني ) ٩/٣٥٩(اموع )    ٨( 

ه مع الرافعي يف الصـحة ،  ولعل يف العبارة سقط ؛ ألن املذكور سابقاً عن النووي يشري إىل اتفاق)    ٩( 
إذا : " فلعل املخالف غري النووي ولعلها املسألة اليت تلي هذه املسألة اليت يقول فيهـا النـووي   

أسلمت مستولدة كافر فال سبيل إىل نقلها إىل غريه بيع وال هبة وال حنومها هذا هو املذهب وبه 
 =" .قطع اجلمهور وفيه وجه حكاه الرافعي وهو شاذ مردود 



 

يف ن حتقق من خارج حلـها  إبينهما حبمل كالم الرافعي على الصحة ، إال جيمع 
 .األصح وجريان اخلالف يف صحتها

على قولنا ال يصح شراء الكافر املسلم ، باع كافر مسلماً  :فروع 
رده على الصحيح ويسترد العبد يف  عبداً مسلماً ، بثوب فوجد بالثوب عيباً

ـ ـري العبـ، ولو وجد مشت )١(األصح  ـ ـد ب ـ ـه عيب ى ـاً ، رده عل
، ومل ينظـروا إىل   )٣(، وحيث منعنا الـرد وجـب األرش    )٢(ب ـاملذه
ع يف ـة املانـالم يف األوىل ، وإىل قدرته على إزالـرد باإلسـع الـموض
ـ  ، )٥(خ ـفس )٤(ة ـلاإلقا :ا ـال ، وقلنـو تقايـة ، ولـالثاني رى ـج

                                                                                                                        
 ) .٨/١١٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ؛ وينظر ) ٩/٣٥٧(اموع = 

 .ال ، بل يسترد قيمته ؛ ألنه كاهلالك : والقول الثاين )    ١( 
 ) .٣/٣٤٥(روضة الطالبني  

 ) .٣/٣٤٦(املصدر السابق )    ٢( 
ى عيـب يف املبيـع ، وأروش   هو الذي يأخذه املشتري من البائع ، إذا أطلع عل: اَألرش يف اللغة )    ٣( 

: اجلنايات واجلراحات من ذلك ، ألا جابرة هلا عما حصل فيها من النقض ، واألرش يف البيع 
أَرشت : قسط ما بني الصحيح واملعيب من الثمن ، ومسي أرشاً ، ألنه من أسباب الرتاع ، يقال 

 .بني القوم ، إذا أوقعت بينهم 
 ) .٥ص) (أرش/مادة(؛ املصباح املنري ) ١/٤٢) (أرش/مادة(ثر النهاية يف غريب احلديث واأل 

معناها أنك رددت عليه : وقيل . نقضه وإبطاله : الرفع واإلزالة ، وهي يف البيع : اإلقالة يف اللغة )    ٤( 
 . ما أخذت منه ، ورد عليك ما أخذ منك 

 ) .١١/٣٧٥) (قيل/مادة(؛ لسان العرب ) ٩/٣٠٧) (لقى/مادة(ذيب اللغة  
 " .رفع العقد وإزالته برضى الطرفني : " ويف الشرع  
؛ ) ٢/٣٧٩(؛ وشرح حدود ابن عرفة ) ٨٥ص(خمتصر القدوري : ؛ وينظر ) ٧/٦٩(احلاوي  

 ) .١/٤٦١(والدر النقي 
 :وهل اإلقالة فسخ أو بيع ؟ فيه قوالن )    ٥( 
 .التراضي بيع ؛ ألنه متليك ب: قال يف القدمي ، وبه قال مالك وأمحد  
 .فسخ ، بدليل اختصاصها بالثمن األول –وهو املذهب وبه قال أمحد  –وقال يف اجلديد  
؛ األشـباه  ) ٥/٤٥١(؛ البيان ) ٣/٤٩٠(؛ التهذيب ) ٧/٦٩(؛ احلاوي ) ٣/٩٣(األم : ينظر  

؛ ) ٢/٣٧٩(؛ وشرح حدود ابـن عرفـة   ) ٨٥ص(؛ وخمتصر القدوري ) ٢٢١ص(والنظائر 
 ) .١/٣٥٩(هني والروايتني والوج



 

ينفسخ ، : ولو اشترى الكافر كافراً فأسلم قبل القبض ، فقيل  )١(الف ـاخل
ولو أسلم بعض القبض يف  )٢(يقبضه ، واألصح احلاكم : واألصح ال ، فقيل 

 . )٤(احتماالن يف البطالن  )٣(زمن اخليار ، فعن والد الروياين 

 ، )٦(البطالن  )٥(ن صحح املصنف ويف شراء الكافر العبد املرتد وجها
 :وال يدخل مسلم يف ملك كافر ، إال بثالثة أسباب  ،

الفسخ  :الثالث الشراء املستعقب للعتاقة ،  الثاينرث ، اإل :أحدها 
 . )٧(أو الرجوع يف اهلبة ] ب٢٠٣/ل/ [بالفلس ، والرد بالعيب ، 

ـ  لم إىل وإذا أسلم عبد املكاتب ، وانفسخت الكتابة رجع العبد املس
 .بل للمكاتب على األصح  )٩(] له [  )٨(السيد الكافر ومل يكن ملكاً 

                                                 
 ) .٣/٣٤٦(روضة الطالبني )    ١( 
 .ويقبضه احلاكم )    ٢( 
 ) .٣/٣٤٦(روضة الطالبني  

إمساعيل بن أمحد بن حممد ، الروياين ، أبو اإلمام اجلليل أبو احملاسن الروياين ، تفقه عليه ابنه عبد )    ٣( 
القضاء ، وهو أيضاً مـن كبـار   الواحد الروياين ، وتفقه هو على أبيه ، فهو من بيت العلم و

 . الفقهاء 
 ) .٤/١٢٤(طبقات الشافعية الكربى  

 .وعزاه للروياين وليس لوالد الروياين كما يف النص ) ٩/٣٥٨(اموع )    ٤( 
 ) .٩/٣٥٦(اموع )    ٥( 
كما سبق  الصحة ، والوجهان حكامها إمام احلرمني والبغوي واألصح عند النووي: والوجه الثاين )    ٦( 

مها مبنيان على اخلالف فيمـا إذا مثـل   : سبق عدم الصحة ؛ لبقاء علقة اإلسالم وقال اإلمام 
 املرتد ذمياً هل يقتل به ؟ 

 ) .٩/٣٥٦(؛ اموع ) ٣/٤٦٤(التهذيب : ينظر  
 .وجعلها يف أربعني صورة ) ٢/١٥(مغين احملتاج )    ٧( 
كافر ، مل يزل ملكه عنه بال خالف ، ولكن ال يقر يف يده ألن العبد الكافر إذا أسلم وهو يف يد )    ٨( 

 .بل يؤمر بإزالة ملكه عنه 
 ) .٩/٣٥٧(اموع  

 " .ل " فوق السطر من )    ٩( 
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 .على قولنا بالصحة ينصب القاضي من يقبضه  :فروع 

يأمره بالتوكيل ، ولو قبضه بغري إذن : ميكنه من قبضه ، وقيل : وقيل 
القاضي صح ؛ ألن التفريع على صحة البيع ، وحيث صار مقبوضاً ، يأمره 

ـ بإزالة  ة ـامللك ، كما يأمره بإزالته عمن أسلم يف ملكه ببيع أو هبة مقبوض
وال واإلجـارة قطعـاً ،    . )١(ويج زن والتـي الرهـق ، وال يكفـأو عت

ويكفي الكتابة يف األصـح ، ويصـح    عليق العتق يف األصح، وت )٢(التدبري 
على  ويؤمر بإزالة امللك أيضاً عن املصحف قطعاً ، وكذا كتب احلديث ، إال

إذا باع ثبت له خيار الس ، ويصح بشرط اخليار وينفذ و )٣(وجه ضعيف 
فوجهان ، فـإن  له وصحة الشراء وإال ببقاء ملكه أو بزوا: سخه ، إن قلنا ف

 امتنع من إزالة امللك باعه احلاكم ، فإن مل جيد من يشتريه ، انتظر وحال بينه
وال يزول ملك السيد بإسالم ،  )٥(ونفقته على سيده ويستكتب له  )٤( وبينه

ولو كان له مملوك  ، )٦(بإسالم العبد ؛ ألن امللك يقبل النقل خبالف النكاح 
د صغري فأسلم أحدمها أمر بإزالة امللك عنه وعـن  ـا ولـومملوكه وبينهم

                                                 
 ) .٣/٣٤٧(؛ روضة الطالبني ) ٩/٣٥٧(اموع )    ١( 
 .عتق العبد بعد موت صاحبه : التدبري لغة )    ٢( 
 ) .٢/٦٥٥) (دبر/مادة(الصحاح  
تعليق عتق باملوت الذي هو دبر احلياة ، فهو تعليق عتـق بصـفة ال   : " يف االصطالح و 

 " .وصية 
؛ وشرح حدود ابن عرفة ) ١٧٧ص(خمتصر القدوري : ؛ وينظر ) ٣/٦٧٤(مغين احملتاج  

 ) .٢/٥٩٣(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ٢/٦٧٣(
 ) .٩/٣٥٥(؛ اموع ) ٦/٣٢٨(وهذا الوجه الضعيف مروي عن املاوردي ينظر احلاوي )    ٣( 

. 
 .األوىل وحال بينهما )    ٤( 
 ) .٣/٣٤٧(؛ روضة الطالبني ) ٩/٣٥٧(اموع )    ٥( 
 ) .٩/١٧٣(؛ اموع ) ٨/١١١(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 



 

إن : ه ، وقلنـا  ـ، وكذا لو أسلم أبو اجلنني قبل انفصال )١(الولد نص عليه 
، ولو مات أمر  )٣(، قاله بعض الشارحني  )٢(احلمل بعلم جيرب على بيع األم 

ا ، ولدة إذا أسلمت فيحال بينه وبينـه ، أما املست )٤(وارثه مبا كان يؤمر به 
لكـافر ،   )٦(وإذا صححنا هبة املسلم  ، )٥(ب له ا ، ويستكسـوينفق عليه
منعه ؛ ألـا   : )٩(والروياين  )٨(قال املتويل  )٧(ل القبض ـي قبـفعلم القاض
وينبغي أن يكون كقبض من اشتراه :  )١١(، قال املصنف  )١٠(الزمة ألا غري 

                                                 
 ) .٩/٣٥٤(اموع )    ١( 

 .ألم يفرقون بني العلم باحلمل وعدمه )    ٢( 

 ) .٣/٤٠٤(روضة الطالبني  

 ) .٩/٣٥٥(اموع )    ٣( 

 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٤( 

؛ روضـة الطـالبني   ) ٩/٣٥٧(؛ امـوع  ) ٨/١١١(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
)٣/٣٤٧. ( 

 .إذا صححنا هبة العبد املسلم لكافر )    ٦( 
 ) .٩/٣٥٨(اموع  

 .بالقبض  ألن اهلبة ال متلك بالعقد بل)    ٧( 
 ) .٩/٢١٣(اموع  

ينعقد ، فـإذا  : إذا وهب له عبد مسلم ، ففي انعقاد اهلبة قوالن ، وإذا قلنا : حيث قال )    ٨( 
 .علم به قبل التسليم منع الواهب من التسليم ؛ ألن اهلبة قبل القبض ليس بالزم 

 ) .أ/١٦٨(تتمة اإلبانة  
 ) .أ/٣٧(احللية )    ٩( 
 .ما ميتنع انفكاكه عن الشيء : يف االصطالح  الالزم)    ١٠( 
 ) .٢٤٥-٢٤٤ص(التعريفات  
واردة على العني ، كالصرف ، وبيع الطعام بالطعام ، والسلم ، : والعقود الالزمة نوعان  

 .والتولية ، والشركة ، والثانية واردة على املنفعة ، كالنكاح ، واإلجارة 
 ) .٤٣٦،  ٣/٤٣٣(روضة الطالبني  

 .وينبغي أن يكون قبضه كقبض من اشتراه مث يؤمر بإزالة ملكه : قال النووي )    ١١( 
 ) .٩/٣٥٨(اموع  



 

نعم الوجه ، وهو كذلك ، إال أن القبض حرام فيمنعه القاضي منه : ، قلت 
 .القائل بتمكينه من القبض ال يبعد جريانه

ألن احلـريب يسـتعد    )١( )والَ الْحربِي سالَحاً واُهللا أَعلَـم  ( قال 
، وأمجعـوا أنـه    )٢(ح معد للقتال ، وفيه وجه أنه يصح بسالحنا ، والسال

زالة كالعبد املسلم ، وال حيرم بيعه من اإل، فإن صححناه أمرناه ب )٣(رام ـح
، وبيع احلديد للحريب  )٥(على الوجهني : وقيل  )٤(من الذمي يف دار اإلسالم 

للحريب صحيح ، فإن غلب على الظن أم يعملونه سـالحاً ، فينبغـي أن   
والبغاة  )٧(، وبيع السالح من قاطع الطريق  )٦(ع العنب من اخلمار يكون كبي

                                                 
 ) .٢/١٥(املنهاج )    ١( 
ال حيـوز لتحـرمي   : أحدمها : بيع السالح من أهل احلرب يف دار اإلسالم ، فيه وجهان )    ٢( 

يف شراء الكافر عبداً مسلماً ، جيوز ويفسخ ومها خمرجان من القولني : إمضائه ، والثاين 
وهـو  ه فيه تقوية الكفار على املسلمني ال جيوز وجهاً واحداً ؛ ألن: وقال بعض أصحابنا 

ال جيوز من احلريب ومـن الـذمي يف دار اإلسـالم    : ار القاضي الطربي ، وقد قيل ياخت
 .وجهان ؛ ألنه رمبا ينقض العهد ، أو ينفذه إىل دار احلرب 

 ) .٩/٣٥٤(؛ اموع ) ٦/٣٢٨(احلاوي : ؛ وينظر ) ٦/٢٧١(البحر  
والتحرمي امع عليـه  " . حرام باإلمجاع بيع السالح ألهل احلرب : " نووي حيث قال ال)    ٣( 

 .يف حكم البيع ، أما العقد فيه وجهان كما سبق 
؛ ) ٦/٣٢٨(ي ؛ واحلـاو ) ٤/٢٥٣(مواهـب اجلليـل   : ؛ وينظر ) ٩/٣٥٤(اموع  

 ) .١٧٢ص(ملربع والروض ا
تويف ودرعـه   بأنه " واستدل على بيع السالح ورهنه من الذمي ) ٢/١٥(مغين احملتاج )    ٤( 

 " .مرهونة عند يهودي 
؛ ) ٢/٦١٦) (٢٠٦٨رقم ...(  شراء النيب : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب  

حـديث  . ر الرهن وجوازه يف احلضر والسـف : صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب 
 ) .٦٥٤ص) (٦٩١(

 .وبه قطع إمام احلرمني ؛ ألم يف أيدينا فهو كبيعه مسلم )    ٥( 
 ) .٩/٥٤(اموع  

 ) .٢/١٥(؛ مغين احملتاج ) ٦٩٨و  ٢/٤١٦(روضة الطالبني )    ٦( 
 .مسي بذلك المتناع الناس من سلوك الطريق خوفاً منه )    ٧( 
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أنه إن مل يتحقق منه ذلك مكروه ، وإن غلب على الظن وحنوها  )١(والبغاة 
ونقله الروياين  )٢(مكروه كراهية شديدة  :والثاين يعصي به فاألصح حرام ، 

 وهكـذا بيـع   ، )٤(وعلى الوجهني ، فالبيع صحيح  )٣(عن أكثر األصحاب 
العصري أو العنب ممن يتخذه مخراً والزبيب أو التمر أو الرطب ممـن يتخـذه   

له يف باب املناهي ، وكذا بيع الغلمان  )٦(املصنف  ،رض ـ، وقد تع )٥(نبيذاً 
ملن عرف باللواط ، وبيع اخلشب ممن يستعمله يف املالهي  ، احلسان )٧(املرد 

ك ، ما ـ، ومن العمدة يف ذل )١( ، وبيع اجلارية ممن يتخذها للغناء احملرم )٨(
                                                                                                                        

 ) .٤/٢٣٥(مغين احملتاج  
هم خمالفو اإلمام خبروج عليه وترك االنقياد أو منع حـق توجـه   : " البغاة يف االصطالح )    ١( 

 =" .عليهم بشرط شوكه هلم ومطاع منهم 
؛ شرح حدود ابـن عرفـة   ) ٢٣٩ص(خمتصر القدوري : ؛ وينظر ) ٤/١٥٩(املنهاج = 

 ) .٢/٩٦٩(؛ رؤوس املسائل ) ٢/٩٣٣(
 ) .٣٥٤-٩/٣٥٣(اموع )    ٢( 
 .منهم القاضي أبو الطيب الطربي )    ٣( 
 ) .٢٧١-٦/٢٧٠(البحر : ينظر  

 ) .٣/٤١٦(روضة الطالبني )    ٤( 
 .النبيذ يف اللغة هو املطروح من الطرح وهو اإللقاء ، والنبيذ ما يترك حىت يشتد )    ٥( 
 ) .٢/٥٧١) (نبذ/مادة(الصحاح  
زبيب ، والعسـل ، واحلنطـة ،   ما يعمل من األشربة ، من التمر ، وال: ويف االصطالح  

نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه املاء ليصري نبذاً ، سواء كـان  : والشعري ، يقال له 
 .مسكراً أو غري مسكر 

 ) .١/٣١٢( البناية 
 ) .٣/٤١٦(روضة الطالبني )    ٦( 
 .، وال يقال جارية مرداء  وهو الغالم ال شعر له ، يقال غرم أَمرد بني املَرد: املرد يف اللغة )    ٧( 
 ) .٢/٥٣٨) (مرد/مادة(الصحاح  

كاملزمار والدف والعود ، ففي صحة بيعها إذا كانت متخـذة مـن الـذهب    : املالهي )    ٨( 
املنع وتوسط اإلمام ، فذكر وجهاً ثالثاً ، اختاره : الصحيح : واخلشب وغريمها وجهان 

، صح بيعها ، وإن اختذت مـن خشـب   أنه إن اختذت من جوهر نفيس : هو والغزايل 
 .املنع املطلق ، وبه أجاب عامة األصحاب : وحنوه ، فال ، واملذهب 
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ـ  اهللا  رسولُ نعلَ" : قال  )٣(، عن أنس  )٢(روى الترمذي  مـرِ ي اخلَف 
عرةًش عاصرها ومعتصراحلديث وجه االحتجاج أن العاصر كالبائع  )٤( "ا ه

وهذا املأخـذ   )٥(مظنونة ] أ٢٠٤/ل[/ منهما يعني على معصية  يف أن كالً
البيـع ، واألصـحاب   حمرم ، وذلك يقتضي فساد ليمه إليهم يقتضي أن تس

، ويف رهنـه مـن    )٧(، ويصح رهن السالح من الذمي  )٦(جزموا بصحته 

                                                                                                                        
 .) ٣/٣٥٢(؛ روضة الطالبني ) ٦/٤٧٢(احلاوي   

 ) .٣/٣٥٢(روضة الطالبني )    ١( 

ـ ٢٧٩-٢٠٩(حممد بن عيسى بن مسورة بن موسى السلمي ، أبو عيسى الترمذي )    ٢(  ) هـ
 " .العلل " " اجلامع  "من مصنفاته 

 ) .٩/٣٤٤(ذيب التهذيب  

، اإلمـام ،   خادم رسـول اهللا  ) هـ٩٣-(.....أنس بن مالك بن النضر األنصاري )    ٣( 
 .موتاً  املقرئ ، كان آخر أصحاب الرسول 

 ) .٣٣ص(؛ الرياض املستطابة ) ٢/٢٧(التاريخ الكبري  
ما جـاء يف بيـع اخلمـر    : أبواب البيوع ، باب  حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،)    ٤( 

 ) .٤/٤٣٠) (١٣١١(والنهي عن ذلك برقم 
في اخلَمرِ عشرةً عاصرها ومعتصرها وشارِبها وحاملَهـا   لَعن رسولُ اهللا " : بلفظ 

: قال الترمذي  "ي لَها واملْشتراةَ لَه واحملْمولَةَ إِلَيه وساقيها وبائعها وآكلَ ثَمنِها واملُشترِ
هذا حديث غريب من حديث أنس ، وقد روى حنو هذا عن ابن عباس وابن مسـعود  

 . وابن عمر عن النيب 
وإمنا كرهنا ببيع العصري من التمر والزبيب والعنب على من : " ويف ذلك يقول املاوردي )    ٥( 

يق وأهل البغي ، ملا فيه من معونتـهم علـى   يعصر اخلمر ، وبيع اللصوص وقطاع الطر
أن املعصية ليست يف احلال ، وإمنا ) أحدمها : ( املعصية ، وإن كان البيع صحيحاً ألمرين 

أنه قد جيـوز أن ال  ) الثاين . ( هي مظنونة يف ثاين احلال ، فلم مينع صحة البيع يف احلال 
 " .بالسالح يف سبيل اهللا يعصي اهللا تعاىل به ، فيجعل العصري خالً ، وجياهر 

 ) .٦/٣٢٨(احلاوي  
 .ومنهم املاوردي ينظر اهلامش السابق )    ٦( 
 ) .٧/٣٦٢(؛ اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ) ٢/٢٦٤(الوسيط )    ٧( 



 

املسألة مبايعة من ماله حرام ، فـإن   ، ، ويقرب من هذه )١(احلريب وجهان 
، أو بعضه  )٢(الذمة جاز ، أو على العني ومجيع ماله حرام ، مل يصح باعه يف 

مبا يعلم حترميه مل يصح أو يعلم حله مل حيرم ، ومل يكره ، أو مبـا حيتمـل   ع وبا
كرهت معاملته ، وإن كان أكثره حراماً فاألصح املنصـوص   وأكثر ماله حالل

وذ من السلطان اجلائر ـال املأخـك املـ، وكذل )٤(حيرم  والثاين،  )٣(يكرِه 
ل شراء ذبيحـة وال  وال حي واملصادرة )٦(، كاملكس  )٥(اجلائر جبناية احلرام 

،  )٧(كاة املبيحـة  ذأكلها من قرية فيها جموس ، أو عبدة أوثان حىت تتحقق ال
يف الـورع ، إذا   )٨(وهذه نبذة من اإلحيـاء  أو يكون غالب أهلها مسلمني 

ر ، مل حيرم الشـراء  ـالل ال ينحصـر حبـحرام ال ينحصاختلط يف البلد 

                                                 
 .ومن جوزه اشترط وضعه عند من له متلكه )    ١( 
 .) ١/٤٥٩(؛ فتح اجلواد ) ٢/١٧٥(؛ مغين احملتاج ) ٢/٢٦٤(الوسيط  

 ) .٥/١١٧(البيان )    ٢( 
 ) .٣/٤١٦(؛ روضة الطالبني ) ٩/٣٤٩(اموع )    ٣( 
 ) .٩/٣٤٩(اموع )    ٤( 
وأحتج من جوزه ، بأن مجاعة من الصحابة والتابعني ومن بعدهم أخذوا من السـالطني  )    ٥( 

ت وجريـر  ونوام الظلمة ، منهم أبو هريرة وأبو سعيد اخلدري وأبو أيوب وزيد بن ثاب
بن عبد اهللا وابن عمر وابن عباس وأنس واملسور بن خمرمة واحلسن البصـري والشـعيب   
وإبراهيم النخعي وابن أيب ليلى والشافعي ، وأخذ ابن عمر من احلجاج والشافعي مـن  
هارون الرشيد وأخذ مالك من اخللفاء أمواالً كثرية ، وإمنا ترك من ترك منـهم األخـذ   

 " .تورعاً 
 ) .٩/٢٤٩( اموع 

 ) .٣/٥٢٨(روضة الطالبني : ينظر  )   ٦( 
إذا اشتبه حمرم مبباح كميتة مبذكاة حرمنا االثنني ووجب الكـف ،  : وهي مسألة أصولية )    ٧( 

 .فاحملرم بعلة التحرمي واملباح بعلة االشتباه 
؛ والقواعـد والفوائـد  ) ٢٢١،  ١/١٩٧(؛ مجع اجلوامع ) ١/٧٢(املستصفى : ينظر  

امـوع  : ؛ وينظـر  ) ١/٣٨٩(؛ شرح الكوكب املـنري  ) ١٠٤-٩٤ص(ألصولية ا
)٩/٣٤٣. ( 

 ) .١٠٦،  ٢/١٠٣(إحياء علوم الدين )    ٨( 
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 )٢(حراماً مل حيرم حلمها وتركه ورع عتلفت الشاة وإذا ا   ،  )١(وتركه ورع 

محله كافر أو فاسق بالزِنا وحنوه ليس بورع بل طعام  ، واالمتناع من أكل )٢(
ورع ، ولـو اشـترى   ، ومن طعام محله فاسق يأكل احلرام  )٣(بل وسواس 

وقضى مثنه من حرام ، فإن تسلم الطعام بغري إذن البـائع مل  طعاماً يف الذمة 
تسليم الثمن حل أو بعده مع علمه حبرمة الثمن حـل   ، أو بإذنه قبل  )٤(حيل 

م مل حيل ومل يسقط حق احلبس ، وإن أبرأه مـن  ـ، وإن مل يعل )٥(الطعام 
، ومن الورع ترك  )٦(الثمن عاملاً حبرمة ما قبض بريء ، أو ظاناً حله مل يربأ 

يث اختالفاً حمتمالً ، أما الذي يف إباحته حـد  )٧(] العلماء [ ما اختلف فيه 
 .  )٩(بال معارض ، وتأويله بعيد فال يكون تركه ورعاً  )٨(صحيح 

                                                 
 ) .٩/٣٤٣(اموع )    ١( 
 .ألن اللحم واللنب ليس هو عني العلف : وعلل لذلك  املصدر السابق)    ٢( 
كافراً وفاسق بالزنا أو بالقتل وحنو ذلك ، فهذا  بشرط أن يكون الطعام حالالً ، لكن محله)    ٣( 

 .فهذا ال يعترب ورعاً ، وإمنا هو تنطع مذموم ، فيكون وسواساً 
 ) .٩/٣٤٣(اموع  

 .ألن مبايعة من ماله حرام ؛ ال جتوز )    ٤( 
 ) .٥/١١٧(البيان  

أكله فاألكل حـرام  إمنا احلرام هو الفعل ، لذلك يبقى الثمن يف ذمته ، وإن أخذه قهراً ف)    ٥( 
 .الثمن أو بعد توفيته  ةسواء أكله قبل توفي

 ) .٩/٣٤٣(اموع  
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٦( 
 " .ل " يف هامش )    ٧( 
احلديث الصحيح هو املسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إىل )    ٨( 

ويف هذه األوصاف احتراز عن املرسـل واملقطـع    إىل منتهاه وال يكون شاذاً وال معلالً
واملفصل والشاذ وما فيه علة قادحة وما يف روايته نوع جرح فهذا هو احلـديث الـذي   

 .حيكم له بالصحة بال خالف بني أهل احلديث 
؛ نزهـة النظـر   ) ٢٩-٢٤ص(؛ التقيد واإليضاح ) ٥١،  ٣٩ص(مقدمة ابن الصالح  

 ) .١/٢٦٨(؛ فتح املغيث ) ٦٢،  ٥١ص(
 ) .٩/٣٤٤(اموع )    ٩( 



 

املبتـدئ  ل يف الفقه ، وال يستحق ولو أوصى للفقهاء استحق الفاض
من شهر وحنوه ، وممن مل يدخل حتت االسم ، واملتوسط بينـهما درجـات   

وكـذا الصـدقة ونفقـة     )١(جيتهد املفيت فيها ، والورع هلذا املتوسط الترك 
، وإذا قدم لـك   )٢(ريب وكسوة الزوجة ، وكفاية العلماء من بيت املال قال

،  )٤(، فإن فيه إيالماً  )٣(شخص طعاماً فإن مل تدر حاله مل جيز أن تسأل منه 
قـابالن  تإن شككت ومعىن الشك اعتقادان م، وأكله جائز وتركه ورع ، و

، وإن  خبالف األول ، ففي هذا حيتمل أن جيب السؤال وحيتمـل أن جيـوز  
 . )٥(غلب على حاله ، فال خيفى احلكم 

فيباح أذآه وز السؤال ؛ ألنه ظامل وفيما إذا علم أن أكثر ماله حرام جي
بأكثر من هذا ، ولو سأل فأخربه ثقة اعتمده ، وكذا صيب مميز مثبت أو بالغ 

، ومن  )٦(فاسق يعلم بقرينة احلال أنه ال يكذب ، من حيث أنه ال غرض له 
 )٧(صفتني موقوف على كل منهما مال ، فأعطاه ناظر األوقاف  فيه إحدى

                                                 

والورع هلذا املتوسط ترك األخذ منها ، وإن أفتاه املفيت ؛ بأنه داخل يف الوصية ، وكـذا  )    ١( 
الصدقات املصروفة إىل احملتاجني قد يتردد يف حقيقة احلاجة ، وكذا ما جيب من نفقـة  

 .األقارب وكسوة الزوجات وكفاية العلماء يف بيت املال 

 ٩/٣٤٤(موع ا. ( 

 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٢( 

 .األوىل أن تسأل عنه )    ٣( 
ألنه إيذاء لصاحب الطعام ، فإن أراد الورع فليتركه ، وإن كان البد من أكله فليأكـل ،  )    ٤( 

 .وال يسأل فإن اإلقدام على ترك السؤال أهون من كسر قلب مسلم وإيذائه 
 ) .٩/٣٤٥(اموع  

 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٥( 
 .ألن املطلوب من السؤال ثقة النفس ، وقد حتصل بقول الفاسق )    ٦( 
 ) .٣٤٧،  ٩/٣٤٦(اموع  

 .العدالة والكفاية واالهتداء إىل التصرف : وناظر الوقف يشترط له شروط هي )    ٧( 



 

ماالً فإن كانت الصفة ظاهرة يعرفها املتويل وهو ظاهر العدالة جاز األخذ من 
تاع فوجد يف ذلك النـوع  فيجب السؤال ، ولو ب م )١(غري سؤال ، وإال 

صاحل جاز شراؤه وتركـه ورع ،   فإن كان يف يد،  )٢(واحتمل شيء يباع 
جاز ، وإال فاالمتناع  )٣(ذلك النوع كثرياً يف البلد  وإن كان جمهوالً فإن كان

املسـجد أو  ] ب٢٠٤/ل/ [ف ورع ، ويف حترميه نظر ، ولو سق من الشراء
خبشب حرام جاز املرور حتته ، وأما اجللـوس لالسـتظالل    )٤(عمل ساباط 

  ،ال ؛ ألنـه  :  )١(حيرم ، وقال املصـنف   )٥(ال الغزايل ـوه ، فقـحتته وحن

                                                                                                                        
شرح حدود ابن عرفة ؛ ) ١٢٧ص(خمتصر القدوري : ؛ وينظر ) ٢/٤٨٥(مغين احملتاج 

 ) .٢/٣٩٧(؛ شرح منتهى اإلرادات ) ٢/٥٣٩(
فإن كانت الصفة خفية أو عرف من حال املتوىل التساهل وأنه ال يبايل خبلط املالني وجب )    ١( 

 . السؤال ؛ ألنه ليس هنا عالمة وال استصحاب يعتمد 
 ) .٩/٣٤٥(اموع 

 .واحتمل أن ال يكون من املنهوب )    ٢( 
فإن كان ذلك النوع كثرياً يف البلد من غري املنهوب ، جاز الشراء منـه ، وإن كـان ال   )    ٣( 

يوجد هناك غري املنهوب إال نادراً ، فليس هنا دليل للحل سوى اليد وقد عارضها عالمة 
 .خاصة ، وهي شكل املتاع املنهوب فاالمتناع من شرائه ورع ويف حترميه نظر 

 ) . ٩/٣٤٧(اموع  
 .سقيفة بني حائطني حتتها طريق ، واجلمع سوابِطَ وساباطات : ساباطُ )    ٤( 
 ) .١٠٠ص) (سبط/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/١١٢٩) (سبط/مادة(الصحاح  

األرض املغصوبة إذا جعلت شارعاً مل جيز أن يتخطى فيـه البتـة وإن مل   : " وما جاء عنه )    ٥( 
 ، فإن كان الشارع مباحاً ، وفوقه ع العدول إن أمكنيكن له مالك معني جاز ، والور

ساباط جاز العبور وجاز اجللوس حتت الساباط على وجه ال حيتاج فيه إىل السقف كما 
ـ  ريه فهـو  يقع يف الشارع لشغل ، فإذا انتفع بالسقف يف دفع حر الشمس أو املطر أو غ

سجداً أو أرضاً فإنـه  إال لذلك ، وهكذا حكم من يدخل م حرام ؛ ألن السقف ال يراد
مبجرد التخطي ال يكون منتفعاً باحليطان والسقف إال إذا كان لـه فائـدة يف احليطـان    

بصر أو غريه فذلك حـرام ؛  والسقف حلر أو برد تستر عن بصر أو غريه أو برد تستر عن 
واألرض ألنه انتفاع باحلرام إذا مل حيرم اجللوس على الغصب ملا فيه من املماسه بل لالنتفـاع ،  

 " .تراد لالستقرار عليها والسقف لالستظالل به فال فرق بينهما 
 ) .٢/١٥٢(إحياء علوم الدين  



 

اع ال ضرر فيه ، ولو مل يدفع السلطان لكل املسـتحقني حقـوقهم ،   ـانتف
: ال يأخـذ ، وقيـل   : ق به من بيت املال ، فقيل ـع لبعضهم ما يليـودف

يأخذ ما يعطـى والبـاقون   : وقيل ، كفاية سنة : يأخذ قوت يومه ، وقيل 
ليس مشتركاً كـاملرياث   وهو القياس ؛ ألنه:  )٣(، قال الغزايل  )٢(مظلومون 
رام ، وأراد التوبة دفعه ملالكه أو وكيله ، ـومن يف يده مال ح ، )٤(والغنيمة 

أو وراثه ، فإن مل يعرفه صرفه يف املصاحل وينبغي أن يتواله القاضي إن كـان  
 .)٦( )٥(عفيفاً ، فإن مل يكن عفيفاً مل جيز التسليم إليه ، فإن سلمه ضمن 

،  )٧(رجالً متديناً عاملاً ، فإن عجز تواله بنفسـه  بل ينبغي أن حيكم 

                                                                                                                        
واملختار أنه ال حيرم العقود يف هاتني الصورتني وهو من بـاب االنتفـاع   : " قال النووي )    ١( 

 ".خالف بضوء سراج وغريه والنظر يف مرآته من غري أن يستويل عليهما ومها جائزان بال 
 ) .٩/٣٤٨(اموع  

 ) .٩/٣٥٠(اموع )    ٢( 
 ) .٢/١٥٧(إحياء علوم الدين )    ٣( 
 .الغنيمة يف اللغة من املغنم ، وهو ما يغنمه القوم ويناله من أهل الشرك عنوة ، واحلرب قائمة )    ٤( 
 ) .١٧٣ص) (منغ/مادة(؛ املصباح املنري ) ٥/١٩٩٩) (غنم/مادة(الصحاح  
 " .اف حمال حصل من كفار بقتال وإجي: " االصطالح ويف  
؛ وشـرح حـدود ابـن عرفـة     ) ٢/٤٢١(جممع األر : ؛ وينظر ) ٣/١٣٠(املنهاج  

 ) .١/٦٣٨(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ١/٢٢٩(
 .كَفَلْت به : الضمان يف اللغة من ضمنت الشيء ضماناً )    ٥( 
 ) .٦/٢١٥٥) (ضمن/مادة(الصحاح  
التزام حق ثابت يف ذمة الغري أو إحضار من هو عليـه أو عـني   : " االصطـالح  ويف 

 " .مضمونة ، ويقال للعقد الذي حيصل به ذلك 
؛ وشرح حدود ابن عرفة ) ٥٨٢ص(؛ وينظر وسائل األسالف ) ٢/٢٥٧(مغين احملتاج  

 ) .٢/١٢٢(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ٢/٤٢٩(
 ) .٩/٣٥١(اموع : ينظر )    ٦( 
 .ألن املقصود هو الصرف إىل مصاحل املسلمني ، وذلك يتحقق به وبغريه )    ٧( 
 ) .٩/٣٥١(اموع : ينظر  
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، ومن اختلط ماله مبال  )١(كان فقرياً وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن 
ني تراضيا هو واملغصوب منه فإن امتنع رفع األمر إىل القاضي ملع )٢(مغصوب 

قـدر   بنفسـه ليقبض عنه ، فإن مل جيد حكم رجالً متديناً فإن عجز عزل 
، ويتصرف يف الباقي فلو أراد أن يأكل من املختلط قبـل التميـز ،   ك ـذل

ولْلمبيـع  ( : قـال   ، )٣(ال : جيوز ما دام قدر املغصوب باقياً وقيل : فقيل 
الذي يتحرر منها أن يكون طاهراً منتفعاً به مملوكـاً ، وأمـا    )٤( )شروطٌ 

العقد ، فشروط يف العاقد ، القدرة على التسليم والعلم به وكون امللك ملن له 
ـ ولك أن حتذف أيضاً  جـح  ريف[ وك ، شرط الطهارة ، ألن النجس غري ممل

  .به  )٦(من حيث هو إىل اثنني أن يكون مملوكاً منتفعاً  )٥(] شروط املبيع 

                                                 
ألن الوصف موجود فيهم ؛ بل هم أوىل من يتصدق عليه وله أن يأخذ قدر حاجته ؛ ألنه )    ١( 

 .أيضاً فقري 
 ) .٩/٣٥١(اموع : ينظر  

 .يء ظلماً أخذ الش: الغصب يف اللغة )    ٢( 
 ) . ١٧٠ص) (غصب/مادة(؛ املصباح املنري ) ١/١٩٤) (غصب/مادة(الصحاح  
 " .االستيالء على حق الغري عدواناً : " ويف االصطالح  
؛ شرح حدود ابـن عرفـة   ) ١٢٩ص(خمتصر القدوري : ؛ وينظر ) ٢/٣٥٠(املنهاج  

 ) .٢/٢٩٦(؛ شرح منتهى اإلرادات ) ٢/٤٦٦(
 ) .٣٥١-٩/٣٥٠(وع ام: ينظر )    ٣( 
 ) .١/١٦(املنهاج )    ٤( 
 " .ل " يف هامش )    ٥( 
طهارته ، وكونه منتفعاً به ، وكونه مملوكاً ملـن  : ذكر النووي مخسة شروط للمبيع وهي )    ٦( 

أما السـبكي فقسـم   . يقع العقد له ، والقدرة على تسليم املبيع ، وكون املبيع معلوماً 
بيع ، وشروط يف البائع كما هو موضـح يف املـنت ، ونـص    الشروط إىل شروط يف امل

والذي : قال السبكي : " الشربيين على اختالف السبكي عن النووي يف ذلك حيث قال 
يتحرر من الشروط امللك واملنفعة فال يشترط له غريمها ؛ وأما اشتراط الطهارة فمستفاد 

لتسليم والعلم بـه فشـرط يف   ن امللك ؛ ألن النجس غري مملوك ، وأما القدرة على اـم
 " .العاقد ، وكذا كون امللك ملن له العقد 
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 )٣(باالتفـاق  حمرم األكل  )٢(ألن النجس  )١( )طَهارةُ عينِه ( : قال 

 يٍءش لَكْأَ مٍوى قَلَع مرحإِذاَ  اَهللا نَّإِ" :  له وما حرم أكله حرم بيعه لقو
حرم هِيِلَعثَ ممنفَالَ ( قال  )٦(بإسناد صحيح  )٥(وأبو داود  )٤(رواه أمحد  " ه 

                                                                                                                        
الذي يتحرر منـها امللـك   : يقول  –رمحه اهللا  –كان الوالد : " وقال ابنه تاج الدين  

واملنفعة فال شرط له غريمها ، وأما اشتراط الطهارة فمستفاد من امللك ؛ ألن النجس غري 
 " .يم والعلم به فشرط يف العاقد ، وكذا كون امللك ملن له العقد مملوك ، وأما القدرة على التسل

؛ توشيح التصـحيح  ) ٣٥٨،  ٣/٣٤٩(؛ روضة الطالبني ) ١٨-٢/١٦(املنهاج : ينظر  
 ) .٢/١٦(؛ مغين احملتاج ) ب/١٠٠(

 ) .٢/١٦(املنهاج )    ١( 

بيعه كالكلـب  حـال يص) فاألول ( جنس العني ، وجنس بعارض : ان ـس ضربـالنج)    ٢( 
ما : فنجس ميكن تطهريه ، كالثوب فيجوز بيعه ، والثاين : أحدمها : قسمان ) والثاين ( 

 .ال ميكن تطهريه كاخلل إذا تنجس فال جيوز بيعه 

 ) . ٣٤٩-٣/٣٤٨(روضة الطالبني : ينظر  

عجن دقيق لو : " ي وهذا بناء على مسائل كثرية عند مجيع املذاهب ويف ذلك يقول النوو)    ٣( 
فهو جنس حيرم أكله ، وجيوز أن يطعمه لشاة أو بعري أو بقرة وحنوهـا   مباء جنس وخبزه

ونقله عن نصه البيهقي يف كتاب السنن الكـربى ، يف   –رمحه اهللا  –نص عليه الشافعي 
 " .باب جناسة املاء الدائم 

؛ ) ١/٩٢(؛ وـذيب املسـالك   ) ١/٤٧(املبسوط : ؛ وينظر ) ٣٠-٩/٢٩(اموع  
 ) .١/٣٥٥(واملستوعب 

 ) .٢٩٣و  ١/٢٤٢(مسند أمحد )    ٤( 
" من مصـنفاته  ) هـ٢٧٥-٢٠٢(سليمان بن األشعث األزدي السجستاين ، أبو داود )    ٥( 

 " .كتاب السنن 
 ) .١/٣٨٢(؛ تقريب التهذيب ) ٤/١٦٩(ذيب التهذيب  

عـن   د اهللا الطحان حدثا هـم ، وسنده حدثنا مسدد ، أن بشر بن املفضل وخالد بن عب)    ٦( 
عن خالد بن عبد اهللا ، عن بركـة أيب  : خالد احلذاء ، عن بركة ، قال مسدد يف حديثه 

: جالساً عند الركن ، قال  رأيت رسول اهللا : عن ابن عباس قال . الوليد ، مث اتفقوا 
إِنَّ اهللا حرم "  ثالثاً! " لَعن اهللا اليهود " : ك ، فقال ـاء فضحـفرفع بصره إىل السم

  مـريٍء حلى قَومٍ أَكلَ شع مرها ، وإِنَّ اهللا إِذَا حا وأَكَلوا أَمثانوهاعفَب ومحليهِم الشع
 نهليهِم ثَمع" . 
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 رمالْخالْكَلْبِ و عيب صحويف الصحيحني عن النيب  اـلنجاستهم )١( )ي  :
 هـى ن" : وفيهما  )٢( " امِنصاَألو يرِزِناخلَو تةيمالْو رِمخلَا عيب مرح اَهللا إنَّ" 
ي النب عثَ نـا طـاهرة ،    )٤(ويف اخلمر احملترمة  )٣( " بِلْكَالْ نِموجه أ

وهـذا   )٦(، وورد يف النهي عن بيع الكلب إال كلب صيد  )٥(ويصح بيعها 
 .االستثناء مل يثبت إمنا ثبت يف االقتناء 

ـ زرع ـد والـب للصيـاء الكلـوز اقتنـوجي ـ ـوف اه ـي معن
وللماشية ويف معناها اخليـل والبغـال   ، وسائر الشجر رم ـل والكـالنخ

                                                                                                                        
-٤/١٧٦) (٣٤٨٢(يف مثن اخلمر وامليتة ، رقم : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب  

١٧٧.( 
 .) ٢/١٦(املنهاج )    ١( 
) ٢٢٣٦(بيـع امليتـة واألصـنام ، رقـم     : صحيح البخـاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٢( 

حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلرتيـر ،  : ؛ صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب ) ٢/٦٥٨(
 .وهو جزء من حديث ) ٦٤٥ص) (١٥٨١(رقم 

نِ الكَلْبِ وحلْـوان الَكَـاهنِ   عن ثَم نهى النبي " : قال  عن ابن مسعود : بلفظ )    ٣( 
 يغرِ البهمو ". 

) ٥٣٤٦(مهر البغي والنكاح الفاسد ، رقم : صحيح البخاري ، كتاب البطالن ، باب  
حترمي بيع اخلمر وامليتـة ، رقـم   : ؛ صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب ) ٤/١٧٢٠(
 ) .٦٤٠ص) (١٥٦٧(

 " .ليت اختذ عصريها ليصري خالً ، وغريها ما اختذ عصريها للخمرية هي ا: " اخلمر احملترمة )    ٤( 
 ) .٢/٥٧٦(اموع  

 .وهذا الوجه مروي عن أيب علي السنجي ، واملذهب ال يصح بيع اخلمر احملترمة )    ٥( 
 ) .٢/٥٣٦(اموع  

و كَلْب ماشية ، فَإنه يـنقُص  لصيد أَإال كلباً منِ اقْتىن كَلْباً ضارِياً " :  قال : بلفظ )    ٦( 
 نأَم راطَانيمٍ قوكُلَّ ي رِهج" . 

من اقتىن كلباً ليس بكلب صـيد أو  : صحيح البخاري ، كتاب الذبائح والصيد ، باب  
إن االستثاء : وذا احلديث يتحقق قول السبكي ) . ٤/١٧٦٣) (٥٤٨٠(ماشية ، رقم 

 .يع ورد على االقتناء وليس الب



 

،  )٢(وحراسة أهل البوادي ، وسكان اخليام وأهـل احلصـون    )١(واحلمري 
 )٥(، وكذا الـدور يف األصـح    )٤(يف أطراف الرساتيق  )٣(والبيوت املفردة 

الصغري  )٧(، وجيوز تربية اجلرو  )٦(لحراسة يف السفر يف األصح املنصوص ، ول
 . )٨(الصغري كما يباح اقتناء الكبري له يف األصح 

                                                 
 ) .٩/٢٣٤(؛ اموع ) ٣/٣٥٠(؛ روضة الطالبني ) ٤٦٦-٦/٤٦٥(احلاوي )    ١( 
املكان الذي ال يقدر عليه ، الرتفاعه ومجعه حصون ، وحصن ، بالضم : احلصن يف اللغة )    ٢( 

 . أي منيع : حصانة فهو حصني 
 ) .٥٤ص) (حصن/مادة(املصباح املنري  

 . البيوت املفردة يف الصحاري يعين: البيوت املفردة )    ٣( 

 ) .٦/٤٦١(احلاوي  

 .رذْداق ورسداَق وهي السواد : يقال . الرساتيق والرستاق فارسي معرب )    ٤( 

 ) .٨٦ص) (رستاق/مادة(؛ املصباح املنري ) ٤/١٤٨١) (رستق/مادة(الصحاح  

 ) .٣/٣٥٠(؛ روضة الطالبني ) ٦/٤٦٦(احلاوي )    ٥( 

فأما اختاذ الكالب حلراسة الدور واملنازل يف املدن والقرى ، : " ويف ذلك يقول املاوردي    ) ٦( 
 :، ففيه ألصحابنا وجهان 

جواز اختاذه حلراسة البيوت ، ملا فيه من التيقظ والعداء : وهو قول أيب إسحاق : أحدمها  
 .على من أنكر ، فصار يف معىن ما ورد االستثناء فيه 

أنه ال جيوز اختاذه حلراسة الدور والبيوت يف املدن ؛ ألنه قـد يسـتغين   :  والوجه الثاين 
بالدروب واحلراس فيها عن الكالب ، وألن الكالب ال تغين يف املنـازل مـا تغـين يف    
الزروع واملواشي ، ألن حفظ املنازل من الناس ، والكلب رمبا احتال اإلنسان عليه يلقمه 

ورد للسرقة والتلصص ، والزرع واملواشي حتفـظ مـن    يطعمه حىت يألفه فال ينكره إذا
 " .لف الكلب هلا ، فافترق املعىن فيهما إالوحش والسباع فال يتم فيها حيلة يف 

 ) .٩/٢٣٤(اموع : ؛ وينظر ) ٦/٤٦٦(احلاوي  
 .اجلرو الصغري من ولد الكلب واألسد والسباع ، واجلمع جراء ، وأجرٍ ، وأجراء )    ٧( 
 ) .١/١١٩(؛ املعجم الوسيط ) ٣/٥٠(األمساء واللغات ذيب  

 ) .٩/٣٢٤(اموع )    ٨( 



 

، ولو أراد اختاذ كلب ليصطاد به  )١(واقتناء الكبري ليعلم بال خالف 
إذا أراد ، وال يصطاد يف احلال أو ليحفظ الزرع واملاشية إذا صار مل جيز يف 

أن ميسـكه لـزرع   جيوز كما جيوز إذا حصد زرعـه   :، وقيل  )٢(األصح 
ي احلـال  ـه فـاد بـل ، ولو اقتىن كلب صيد وال يريد أن يصطـمستقب

ملن  )٤(، وإن أراد إعارته  )٣(ذهب مل جيز على امل] أ٢٠٥/ل/ [وال فيما بعد 
 )٧(والكلب العقـور   )٦(إال كلباً يصطاد به  )٥(ملن يصطاد ، ومعىن احلديث 

                                                 
واتفق األصحاب على أنه جيوز اقتناء الكلب الكبري ؛ لـتعلم  : " ويف ذلك يقول النووي )    ١( 

 " .الصيد وغريه 
 ) .٥/٥٣(؛ البيان ) ٦/٤٦٦(احلاوي : ؛ وينظر ) ٩/٢٣٤(اموع  

وإن اقتناه رجل ليس له زرع وال ماشية ، أو كـان غـري   : " قول العمراين ك يـويف ذل)    ٢( 
.. صائد ، لكن إن حصل له زرع أو ماشية حفظهما به ، أو ليصطادونه إن أراد ذلـك  

 .ال جيوز ؛ ألنه ليس بصاحب شيء من ذلك : أحدمها : ففيه وجهان 
جاز اقتنـاؤه لـزرع   . الزرع جيوز ؛ ألنه اقتناه لذلك ، أال ترى أنه إذا حصد : الثاين  

 .مستقبل 
 ) .٥/٥٤(البيان  

 ) .٩/٢٣٤(؛ اموع ) ٥٥-٥/٥٤(البيان : ينظر )    ٣( 
ال جيوز لعدم الضـرورة ) أحدمها : ( وهـي مسألـة خالفية عند الشافعية فيها وجهان )    ٤( 

 . جتوز كما جيوز للرجل حفظ حلي النساء ، لإلعارة من النساء) والثانية ( الضـرورة 
 ) .٥/٥٦٤(التهذيب  

 ) .٥(هامش ) ١٩٢ص( تقدم خترجيه احلديث)    ٥( 
ذكر صاحب الشامل أن الشيخ أبا حامد حكى عن القاضي أيب حامد فيه : " قال النووي )    ٦( 

إال كلب صيد "  جيوز ؛ ألنه كلب صيد وقد قال رسول اهللا ) أحدمها ( فيه وجهني 
 حاجة ، فأشبه غريه من الكالب ومعىن احلديث إال أصحهما ال جيوز ؛ ألنه اقتناء لغري" 

 " .كلباً يصطاد به 
 ) .٥٥-٥/٥٤(البيان : ؛ وينظر ) ٢٣٥-٩/٢٣٤(اموع 

هو كل سبع يعقر وجيرح ، وال خيتص بالكلب ، وهلذا يقال لكل جارح أو عاقر : العقور )    ٧( 
 .عاقر من السباع كلب عقور مثل األسد والفهد والنمر 

 ) .٣/٢٨(مساء واللغات ذيب األ 



 

 )٢(القاضي حسني به صرح مها ال جيوز قتله هكذا الن ، وغرييقت )١(والكلب 
هنا يف شرح املهذب  )٤(يف باب بيع الكالب واملصنف  )٣(واإلمام املاوردي 

 )٦(أنه األصح  )٥(، وقال يف باب حمرمات اإلحرام  املهذب ويف شرح مسلم

      )٢(وعلى الكراهة اقتصـر الرافعـي    )١(منسوخ  )٧(واألمر بقتل الكالب  )٦(

                                                 
أي أكل حلم اإلنسان ، فأخذ لذلك سعار وداء يشبه اجلنون والكَلَـب داء  : الكلب كَلباً )    ١( 

يعرض لإلنسان من عض كلب كلَب فيصيبه شبه اجلنون ، فال يعض أحداً إال كَلـب ،  
ملاء حـىت  وتعرض له أعراض رديئة فيعوي عواء الكلب ، وميزق ثيابه ، ومينع عن شرب ا

 . ميوت عطشاً 
 ) .٣/١٠٦٢) (كلب/مادة(لسان العرب 

 =. قول القاضي حسني : ينظر )    ٢( 

 ) .٨/٢٨٥(؛ شرح صحيح مسلم ) ٩/٢٣٥(اموع =

 ) .٦/٤٦٥(احلاوي )    ٣( 

 ) .٩/٢٣٥(اموع )    ٤( 

حلـرم ، رقـم   رم وغريه قتله من الدواب يف احلل واما يندب للمح: والصحيح يف باب )    ٥( 
خمـس  " :  قال رسـول اهللا  : عن عائشة ؛ قالت " : بلفظ ) ٤٦٩ص) (١١٩٨(

 ."غراَب ، والكَلْب العقُور فَواسق يقْتلْن في احلَرمِ ؛ العقْرب ، والفَأرةُ ، واحلَديا ، وال

محرم واحلـالل يف احلـل   واتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور لل" وما جاء عنه )    ٦( 
حكاه القاضي عن . ب املعروف خاصة لهذا الك: واحلرم ، واختلفوا يف املراد به ، فقيل 

وقال مجهور . األوزاعي ، وأحلقوا به الذئب ، ومحل زفر معىن الكلب على الذئب وحده 
الكلب املعروف ، بل املراد هو كـل  بهذا  خيصصليس املراد بالكلب العقور : العلماء 

 " .عاد مفترس غالباً كالسبع والنمر والذئب والفهد وحنوها 
 ) .٨/٢٨٥(شرح صحيح مسلم  

 . "أَمر بِقَتلِ الكالبِ  أَنَّ رسولَ اِهللا " األمر بقتل الكالب ورد يف الصحيحني بلفظ )    ٧( 
إذا وقع الذباب يف شـراب أحـدكم   : صحيح البخـاري ، كتاب بدء اخللق ، باب  

األمر : ؛ صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب ) ٢/١٠١٩) (٣٣٢٣(ه ، رقم فليغمس
 ) .٦٤١ص) (١٥٧٠(بقتل الكالب ، رقم 



 

، وما تقدم من  )٤(، وزاد أا كراهية ترتيه  )٣(وتبعه يف الروضة ] أ٢٠٥/ل[
اخلالف يف مثـن   يف باب )٥(لكن قال الشافعي يف األم  القول بالتحرمي أصح ،

 )٦(مجعاً بني أحاديث وأقتلها حيث وجدا ذكر ذلك يف ضمن مباحثه : الكلب 

                                                                                                                        
بِقَتلِ الكـالبِ ،   أَمرنا رسولُ اهللا : مث نسخ وذلك احلكم مبا ثبت أن جابر بن عبد اهللا قال )    ١( 

علَيكُم : " عن قَتلها ، وقَالَ  كَلْبها فَنقتلُه ، ثُم نهى النبي حتى أنَّ املَرأةَ تقْدم من البادية بِ
 . "بِاَألسود البهِيمِ ذي النقطَتنيِ فَإنه شيطَانٌ 

 ).٦٤١ص)(١٥٧٢(األمر بقتل الكالب ، رقم : صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب  
 .اإلزالة : والنسخ يف اللغة  
 ) .٧٣٠ص) (نسخ/مادة(؛ املصباح املنري ) نسخ/مادة(ح الصحا 
 " .رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ : " ويف االصطالح  
؛ كشـف األسـرار   ) ٣/٢٣٢(أصول البـزدوي  : ؛ وينظر ) ٣/٥٢٦(شرح الكوكب املنري  

 ) .٢/١٢٩٣(؛ والربهان ) ٢/١٨٥(؛ شرح العضد على ابن احلاجب ) ٣/٢٣٢(
 ) .٧/٣١٦(ز مطبوع مع اموع فتح العزي)    ٢( 

 " .إن الكلب الذي ليس بعقور يكره قتله ، مراده كراهة ترتيه : " قال النووي )    ٣( 

 ) .٣/٤٦(روضة الطالبني  

قسم بعض الشافعية املكروه إىل قسمني حبسب حمل دليل النهي غري اجلازم ، فـإن  : كراهة ترتيه )    ٤( 
عني فهو مكروه ، وإن كان النهي غري اجلازم غري خمصوص بأمر كان حمل النهي خمصوصاً بأمر م

وقد قسم احلنفيـة املكروه إىل . معني فيكون فعله خالف األوىل ، كالنهي عن ترك املندوبات 
ما طلب الشارع تركـه  " مكروه حترميي ، ومكروه ترتيهي ، واملكروه التحرميي هو : قسمني 

واخلطبة . حلرير والذهب مع الرجال ، ومثل البيع على املبيع لبس ا: طلباً جازماً بدليل ظين مثل 
على اخلطبة ، وحكمه أنه إىل احلرام أقرب ، وهو قسم من احلرام عند اإلمام أيب حنيفـة وأيب  
يوسف ، ويأخذ أحكام احلرام تقريباً من حترمي العقل وطلب التـرك واستحقاق العقاب 

هو ما طلب الشـارع تركـه   " كروه الترتيهي وامل. على الفعل ، ولكن ال يكفر حامده 
 " .طلب غري جازم 

؛ شـرح  ) ١/٨٠(؛ حاشية البناين ) ١/١٢٢(؛ اإلحكام يف أصول األحكام ) ٣/٨٠(التوضيح  
 ) .٤١٩-١/٤١٨(الكوكب املنري 

 )٣/١١()    ٥. ( 
لـها  ث األمر بقتـث وحديـمن البح) ٢(هامش ) ١٩٢ص(ا ورد ـم مثنهـث حتريـوأحادي)    ٦( 

مـن  ) ٥(هـامش  ) ١٩٢ص(من البحث وحديث ما يباح اقتناؤه ورد الصفحة السابقة ورد 
 .البحث 



 

اؤه منها ، ومل يتعرض للنسخ ، حترمي مثنها واألمر بقتلها ، وإباحة ما يباح اقتن
األحاديث ال غري ،  )١(] تلك [ واملمكن تأويله أن يكون مقصوده اجلمع بني 

وال جيوز اقتناء  سخ لبعضها ويف هذا التأويل بعد ،وإن كان مث حديث آخر نا
كالقرد  )٢(الكلب الذي ال منفعة فيه ، وجيوز اقتناء ولد الفهد على املذهب 

ـ ، ز اقتناء اخلرتير قطعاً والفيل ، وال جيو ن ، وجيـب  ـعادياً كان أو مل يك
 )والثـاين  ( جيب  )أحدمها ( ه عدوى ، وإال فوجهان ـه إن كان فيـقتل

وامليتـة   )٤(رة عذويكره اقتناء ال )٣(ي ـظاهر نص الشافعجيوز إرساله وهو 
 )٦( جنيويكره اقتناء السـر ال جيوز فحمل على الترتيه ،  )٥(وقال صاحب املهذب 

، وإذا مات وخلف كالبـاً   ، )٧(والوقود به وتربية الزرع والبقول به كراهية ترتيه 
على طريق نقل اليـد باعتبـار    )٨(م ـال تقسم ، والصحيح أا تقس: قيل 

ـ ـرى أن هلـعند من ي )٩(القيمة  ـ  )١(ة ـا قيم ـ ـ، وال يص ارة ـح إج
                                                 

 " .ل " فوق السطر من )    ١( 
 ) .٢٣٥-٩/٢٣٤(اموع )    ٢( 
 ) .٢٣٤-٩/٢٣٣(اموع : ؛ وينظر ) ١٠-٣/٩(األم )    ٣( 
 .العذرة هي الغائط وال تكون العذرة إال من اآلدميني )    ٤( 
 ) .١/٥١(؛ الدر النقي ) ١٥١ص) (عذر/مادة(املصباح املنري  

 )٩/٢٣١()    ٥. ( 
وهو الزبل كلمة أعجمية وأصلها سركني بالكاف فعربت إىل جيم والقاف ، : السرجني )    ٦( 

 .ال أدري كيف أقوله وإمنا أقول روث : ، وعن األصمعي 
 ) .١٠٤ص) (سرج/مادة(املصباح املنري  

فأما اقتناؤها فينظر فيه فإن مل يكن فيها منفعة مباحة كاخلمر واخلرتير وامليتة : ال حيث ق)    ٧( 
 .والعذرة مل جيز اقتناؤها ؛ ألن اقتناء ما ال منفعة فيه سفه فلم جيز 

 ) .٩/٢٣١(املهذب  
وذا قال الدارمي وحكاه البغوي يف كتابه شرح خمتصر املزين على ما سيأيت توضيحه يف )    ٨( 

 .امش التايل يف اهل
يقسم بالقيمة عند من يرى أنه له : والتقسيم بصورة أدق كاآليت كما جاءت عند البغوي )    ٩( 

على : يقسم على طريق االنتفاع وقيل : له قيمة وهذا ضعيف ؛ ألنه ال قيمة له ، والثاين 
 .ال يقسم بل يترك بني الورثة : طريق نقل اليد والثالث 



 

:  )٤(التلخـيص  ؛ ألنه غري مملوك وقال صـاحب   )٣(وال هبته  )٢(ب ـالكل
فإنـه  ولعله أراده نقله إىل يد غريه بالتربع ؛ :  )٦(قال القاضي أبو الطيب . )٥(وز ـجي

وهذا معىن اهلبة ، ويورث الكلب بال خـالف ،  يصح كما يصح بالوصية وال رجوع 

واْملُتنجسِ الَّذي ( قال  ،يف بيعه اختلفنا وما اختلفنا يف جناسته  )٧(ويوصى به 
كَاْخلَلِّ الَ ي هطْهِريت كننِ  [ماللَّب١(وحنوه جممع عليه ، ويف اخلل )٩( ) )٨( ]و( 

                                                                                                                        
 .) ٩/٢٣١(؛ اموع ) ٦/١٢٩(ر ؛ البح) ٣/٥٦٤(التهذيب  

 قَضى رسـولُ اِهللا  " : استدل القائلون بأن هلا قيمة مبا ورد عن عبد اهللا بن عمرو قال )    ١( 
في كَلْبِ الصيد بِأَربعني درهماً ، وفي كَلْبِ الْغنم بِشاة من الْغنِم ، وفي كَلْبِ الزرعِ 

زر نقٍ مدبِفَرلِ أنْ يِؤلَى الْقَائع قابٍ حرت نقِ مارِ بِفَري كَلْبِ الدفعٍ ، وي  ـقحو ، ه
 ذُهأَخب الْكَلْبِ أَنْ ياحلَى صع" . 

مجاع أبواب بيوع الكالب وغريها ممـا ال حيـل   : كتاب البيوع ، باب  السنن الكربى
 .قال وهو ضعيف ) ٦/٨(

 .إنه يسع ستة عشر رطالً :  مكيال ، يقال: والفرق  
 ) .١٧٩ص) (فرق/مادة(املصباح املنري  

 ) .٣/٥٦٥(التهذيب )    ٢( 
 ) .٣/٥٦٥(وصحح البغوي جواز اهلبة يف التهذيب )    ٣( 
أمحد بن أيب أمحد ، املعروف بابن القاص ، الطربي ، أبو العباس : صاحب التلخيص هو )    ٤( 

 .تويف بطرطوس . أدب القاضي " " التخليص " من أشهر مصنفاته ) هـ٣٣٥-(....
؛ وفيـات األعيـان   ) ٢/٢٥٢(ذيب األمساء واللغات ؛ ) ١١١ص(طبقات الشريازي  

 . )٤٦-٢/٤٥(طبقات الشافعية الكربى ؛ ) ١/٥١(

 ) .٣١٠ص(التلخيص )    ٥( 

 ) .٣/٣٤٩(ينظر قول القاضي أيب الطيب يف املنع يف روضة الطالبني )    ٦( 

 ) .٣/٥٦٤(التهذيب   )  ٧( 

 " .ل " اللنب تكرار يف )    ٨( 
عندما قال املصنف وللمبيع شروط منها طهارة عينه اقتضى ذلـك أن ال  ) ٢/١٦(املنهاج )    ٩( 

جنس العني وجنس بعارض ، أما جنس العني فقد تقدم : يكون جنساً ؛ ألن النجس ضربان 
س بعارض وهو متنجس ميكـن تطهـريه   الكالم عنه كالكلب واخلرتير وحنوه ، أما النج
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: ألنه يقصد للصبغ ويف الصبغ املتنجس ثالث طرق ، أصحها  ؛وجه  )١(اخلل
ال ميكن : ، وقوله  )٢(ه بالدهن ـالقطع باملنع ، والثانية اجلواز ، والثالثة إحلاق

مع بقاء حقيقته على حاهلـا ، وإال فلـو   عليه  )٣(تطهريه ، ودعوى اإلمجاع 
ملقصود بالبيع لكنه مل يبق االسم ، واطهر على وجه ،  صببنا عليه ماء كثرياً

وينتفع به على حاله ، واملاء يطهر باملكاثرة فيجرى فيه اخلـالف  أن يطهره 
إنـه لـيس   : وقال . إىل اجلزم باملنع  )٥(، وأشار بعضهم  )٤(اآليت يف الدهن 

                                                                                                                        
كالثوب واخلشبة ، فيجوز بيعها ، ومتنجس ال ميكن تطهريه كاخلل واللنب والـدبس إذا  

 .تنجست ، فال جيوز بيعها 
 ) .٣٤٩-٣/٣٤٨(روضة الطالبني : ينظر  

اخلل ال جيوز بيعه ؛ ألنه جنس ال ميكن تطهريه من النجاسة ، وإن كان فيـه مـاء ففيـه    )    ١( 
 .هان وج

 ) .٣/٣٤٨(؛ روضة الطالبني ) ٩/٢٣٥(؛ اموع ) ٥/٥٥(البيان  
 .يف طهارة الدهن بالغسل وجهان ولذلك احلق اخلل به )    ٢( 
 ) .٣/٣٤٩(روضة الطالبني  

إذا كانت العني الطاهرة املتنجسة مبالقاة النجاسة : " ونص على ذلك النووي حيث قال )    ٣( 
ميكن تطهريها ؛ كاخلل واللنب والدبس والعسل واملرق وحنـو   فينظر إن كانت ال عةمائ

 " .ذلك ، مل جيز بيعها بال خالف ، ونقلوا فيه إمجاع املسلمني 

؛ ) ٤/١٥٢١(؛ وعيون االس ) ٤/٣٣٦(بدائع الصنائع : ؛ وينظر ) ٩/٢٣٦(اموع  
 ) .٩-٢/٨(وشرح منتهى اإلرادات 

 .من البحث ) ٢٠٠ص(ينظر )    ٤( 

 :وإن كان ماًء جنساً ؛ فإنه ميكن تطهريه ، وهل جيوز بيعه ؟ فيه وجهان : " قال العمراين )    ٥( 

 .ال جيوز بيعه ؛ ألنه جنس حكماً ، فهو كنجس العني : أحدمها  

جيوز بيعه ؛ ألنه ميكن تطهريه ، فجاز بيعه ، كالثوب النجس ، وإن كان دهناً ، : والثاين  
 :جهان فهل يطهر بالغسل ؟ فيه و

أنه ال جيوز بيعه ، ولـو  : نص الشافعي على " : اإلفصاح " قال أبو علي يف : أحدمها  
 .أمكن تطهريه ؛ جلاز بيعه وألنه ال ميكن عصره 

 .ميكن غسله ؛ ألنه ميكن مكاثرة املاء عليه ، مث استخراجه من املاء : والثاين  



 

، واحترز عما ميكن تطهريه وهو مائع  )١(لكنه يستحيل ببلوغه قلتني ؛ بتطهر 
عـت  ، لكـن إذا من  )٢(الثوب فيجوز إمجاعاً كالدهن وسيأيت ، وجامد ك
، ولو كان صـبغ الثـوب ال    )٣(بيع الغائب  النجاسة الرؤية جرى فيها قوال

                                                                                                                        
؛ امـوع  ) ٣/٥٦٧(التهـذيب   ؛) أ/٣٧ل/٤(تتمة اإلبانة : ؛ وينظر ) ٥/٥٥(البيان  

 ) .أ٣١/ل(؛ كفاية النبيه ) ٣/٣٤٩(؛ روضة الطالبني ) ٣/٢٣٩(
تثنية قلة ، واجلمع قالَل وقُلَل ، وهي قمة كل شيء وأعاله ومنه قلة اجلبـل ، أي  : قلتان )    ١( 

قلها ألن الرجل القوي ي: أعاله ، واملراد هنا اجلرة الكبرية ، مسيت بذلك لعلوها ، وقيل 
 .بيديه ، أي يرفعها 

 ) . ١٩٦ص) (قلل/مادة(؛ املصباح املنري ) ٤/١١٠٣) (قلل/مادة(الصحاح  
هي مخسة قرب حجازية ، وهي مخسمائة رطل عراقي ، : ومقدار القلتني يف االصطالح  

 ) .كغم٢٠٤(لتر يساويان ) ٣٠٧(يعادالن 
 ) .٨٠،  ٧٧ص(يف معرفة املكيال وامليزان اإليضاح والتبيان : ينظر  

إذا كانت العني متنجسة بعارض وهي جامدة ؛ كالثوب والبساط : " وفيه يقول النووي )    ٢( 
والسالح واجللود واألواين واألرض ، وغري ذلك ، جاز بيعها بال خـالف ملـا ذكـره    

 " .املصنف ونقلوا فيه إمجاع املسلمني 

؛ ومواهـب اجلليـل   ) ٣٣٧-٤/٣٣٦(بدائع الصـنائع  : ؛ وينظر ) ٩/٢٣٦(اموع  
 ) .٢/١١(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ٢٦١-٤/٢٦٠(

 :يف بيع األعيان الغائبة واحلاضرة اليت مل تر ، قوالن )    ٣( 

يصح وهو قول الشافعي يف اجلديد وبه أفىت مجاعة من الشافعية منهم البغـوي  : األول 
 .والروياين 

 .والبويطي واملزين  "األم " وبه قال الشافعي يف . ال يصح : الثاين 

وجيوز بيع الثوب النجس إن مل يستتر بالنجاسة ، فإن استتر ـا خـرج   : وقال العراقي 
 .على بيع الغائب 

؛ روضة الطالبني ) ٣/٢٨٢(؛ التهذيب ) ١٠٧ص(؛ خمتصر املزين ) ٣/١٨(األم : ينظر 
 ) .ب١١٥/ل( ؛ حترير الفتاوي) ٩/٢٣٦(اموع  ؛) ٣/٣٦٨(



 

ن شـرط  ه ، وأعلم أيصح بيعه للتستر بتفقهاً  )١(ميكن فصله قال ابن الرفعة 
، لكن املصنف احلق املتنجس الـذي ال   )٢(طهارة العني إمنا خيرج جنس العني

 . ا مهوأخرج] ب٢٠٥/ل[/ ميكن تطهريه بالنجس 

أي املتنجس واخلالف مرتـب   )٣( )وكَذَا الدهنِ في اَألصح ( قال 
ال يطهر وهو األصح مل جيز بيعـه ، وإال  : على اخلالف يف تطهريه إن قلنا 

بإراقة السمن الـذائب الـذي    )٥(أصحهما ال جيوز بيعه لألمر  )٤(جهان فو
على اجللد املتنجس الذي ويف هذا االستدالل نظر ، وقياساً وقعت فيه الفأرة 

جيوز كـالثوب   والثاين، وهذا استدالل صحيح ،  )٦(ميكن تطهريه بالدباغ 

                                                 
وجيوز بيع الثوب النجس ، وكذا ما يف معناه من حجـر أو خشـب   : " لك يقول ويف ذ)    ١( 

وغري ذلك مما جناسته بااورة ؛ ألن البيع وارد على العني وهي طاهرة ، وما جاورها من 
 " .النجاسة يزول عن قرب 

 ) .أ٣٠/ل(كفاية النبيه  
 .من البحث ) ١٩٢-١٩١ص(ينظر )    ٢( 
 .) ٢/١٦(املنهاج )    ٣( 

 ) ٩/٢٣٦(؛ اموع ) ٣/٣٤٩(روضة الطالبني )    ٤( 

إذا : يف صحيح البخاري ، كتاب الذبائح والصـيد ، بـاب    وجاء هذا األمر من حديث)    ٥( 
بلفـظ عـن   ) ٤/١٧٧٩) (٥٥٣٨(ت الفأرة يف السمن اجلامد أو الذائب ، رقم ـوقع

أَلْقُوها وما : " عنها فقال  فَسئلَ النبي أَنَّ فَأرةً وقَعت في سمنٍ فَماتت ، : ميمونة 
 كُلُوها ولَهوح" . 

 .الدبغ يف اللغة مصدر من دبغ اإلهاب دباغاً وهو إزالة ننت األدمي واجللود )    ٦( 

؛ املصباح املنري ) ٤/٢٨٦) (دبغ/مادة(؛ لسان العرب ) ٨/٧٦) (دبغ/مادة(ذيب اللغة  
 ) .٧٢ص) (دبغ/مادة(

قع يف املاء مل ننزع فضول املعفنة للجلد حىت تطيب رائحته ، حبيث لو :  االصطالح ويف 
 .يعد إليه الفساد الننت 

؛ ومواهـب اجلليـل   ) ١/١١١(البحر الرائـق  : ؛ وينظر ) ١/١٢٨(عجالـة احملتاج  
 ) .١/٦٣(؛ والدر النقي ) ١/١٠١(
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 مـب معظـور ومنهم من فرق بني أن يذهـالنجس ، هكذا رتب اجلمه

إن قلنا :  )٣(وقال اإلمام الغزايل  )٢(، أو ال كزيت البزر  )١(منافعه كالشريج 
به ، وقـال   )٤(يطهر جاز بيعه ، وإال فوجهان مبنيان على جواز االستصباح 

ـ ـوا علـط ، واستدلـوهذا الترتيب غل )٥(املصنف  ـ ـى أن ر ـه ال يطه
عـه ، وطريـق   أنه يطهر ويصح بي )١(عصرون وصحح ابن  )٦(ث ـباحلدي

                                                                                                                        
طهارة جلد امليتة كلها : علماء منها ومسألة طهارة جلد امليتة بالدباغ فيها أقوال كثرية لل 

بالدباغ عدا اخلرتير ألنه جنس يف احلياة ، وهذا أشهر أقوال الشافعية ومروي عن املالكية 
، ل أبو يوسف من احلنفية يطهر مجيع اجللود مبا فيها اخلرتير وذا قا: واحلنابلة ، والثاين 

 .روايات احلنابلة ال يطهر بالدباغ شيء من اجللود وهو أشهر : والثالث 

؛ ) ١٥ص(والتحقيـق  ؛ ) ١/٣١(؛ وعقد اجلواهر الثمينـة  ) ١/٥٤(حاشية رد احملتار  
 ) .١/٦٧(والروايتني والوجهني ؛ ) ١/١٨(احلاوي للفتاوي 

طهارة : صحيح مسلم ، كتاب الصيد ، باب " إذا دبغ اإلهاب فقد طهر : "  لقوله  
 ) .١٥٩ص) (٣٦٦(جلود امليتة بالدباغ 

ويستخرج بطحن السمسم وعجنـه باملـاء   . السريج : دهن السمسم ، معرب ويقال : الشريج )    ١ (
 .احلار 

 ) .١/٥٠٢(؛ املعجم الوسيط ) ٢٠١ص(املعتمد يف األدوية املفردة  
هو دهن البزرِ ، والبِزر بالكسر أفصح وهو حبوب وبذور البقول وغـريه ، لكـن   : زيت البزر )    ٢( 

 .الكتان فصار امساً له علماً خص به حب 
؛ املعتمـد يف األدويـة   ) ١/١٢٤(؛ اجلامع ملفردات األدوية ) ٢/٥٨٩) (بزر/مادة(الصحاح  

 ) .١٩ص(املفردة 
 ) .٢/٦٥(الوسيط )    ٣( 
 .استعمال الدهن يف الوقود ملصباح وحنوه : االستصباح )    ٤( 
 ) .١/٥٠٥(؛ املعجم الوسيط ) ١٠/٣٨٠) (صبح/مادة(الصحاح  
 .وجواز االستصباح به منصوص عند أيب طيب الطربي واملاوردي  
 ) .٦/٤٧١(؛ احلاوي ) ١/٢١١(التعليقة الكربى : ينظر  

وهذا الترتيب غلط عند األصحاب وخمالف للدليل ولنص الشافعي وملا اتفق عليه : " قال النووي )    ٥( 
 " .عتد به األصحاب وإمام احلرمني والغزايل منفردان به فال ي

 ) .٣/٣٤٩(؛ روضة الطالبني ) ٩/٢٣٧(اموع  
 .بالغسل  هو حديث الفأرة تقع يف السمن فلم يأمر النيب )    ٦( 
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صب عليه ماء وإن كان أقل يعلى القول به أن يصب على قلتني أو  ،تطهريه 
يطهـر   )٣(، ويف وجـه   )٢(من قلتني ، مث حيرك حىت يصل إىل مجيع أجزائه 

امليتة ال يطهر ، وال جيوز بيعه  )٤(ودك كالنجس  الزيت دون السمن والدهن
لنجس فالصـحيح املنصـوص   أما االستصباح بالدهن املتنجس وا )٥(اتفاقاً 

ال ؛ ألنه يؤدي إىل مالَبسة دخانه ، ودخانـه جنـس يف    :والثاين جوازه ، 
إن :  وقـال اإلمـام  .  )٦(األصح كرماد النجاسة ، فإنه جنس على املذهب 

تلط به النجاسـة ،  ه أجزاء الدهن فقط ال خيدخان الدهن النجس طاهر ؛ ألن
بعيداً ، ال يلقى  )٨(] السراج [ إذا كان  )٧(ومال إىل القطع جبواز االستصباح 

 .دخانه املستضيء 

س والتصدق به على جهة نقل اليـد  ـت النجـة الزيـهب : فرع
                                                                                                                        

 .بق خترجيه الصفحة السابقة واحلديث س) ٩/٢٣٧(اموع  
 .الصحيح ابن أيب عصرون )    ١( 
 ) .ب/١١٥( ؛ حترير الفتاوي) ٩/٢٣٧(؛ اموع ) ٦/٤٧٢(احلاوي )    ٢( 
ومل يتعرض اجلمهور الشتراط القلتني والصواب أنه إن أورد الدهن مـع املـاء   : وقال النووي  

 .اشترط كون املاء قلتني وإن أورد املاء مل يشترط كون قلتني 
 .وهو قول أيب العباس بن سريج )    ٣( 
 ) .٦/٤٧٢(احلاوي : ينظر  

 )٤    ( دكدسم اللحم والشحم : الو.= 
 ) .٢٥٠ص) (ودك/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/١٦١٣) (ودك/مادة(لصحاح ا= 

 ) .٣/٣٤٩(روضة الطالبني )    ٥( 
 ) .٩/٢٣٧(اموع )    ٦( 
حكامها يف : ن به ، وما أشبه ذلك ؟ فيه وجهان ـن السفـه ودهـوحكم االستصباح ب)    ٧( 

 " .العدة " 
 .وز االنتفاع جبلد امليتة قبل الدباغ ال جيوز االنتفاع به ، كما ال جي: أحدمها  
ففـي  : جيوز ، وهو املشهور ، ومل يذكر الشيخ أبو حامد غريه ، فعلى هـذا  : والثاين  

 .الدخان الذي يعلو من ذلك عند االستصباح وجهان 
 ) .٦/١١٦(؛ البحر ) ٥/٥٦(؛ البيان ) ٢/١٦٥(الوسيط  

 " .ل " يف هامش )    ٨( 
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 )٢(ميتنع وقال الرافعـي  :  )١(جيوز ، وعلى جهة التمليك ، قال األصحاب 

يكون على الوجهني يف هبة الكلب ، أن ينبغي  )٤(وابن الرفعة  )٣(واملصنف 
ه ظاهر إن كان اخلالف يف هبة الكلب على جهة التمليك وقد وـ، وما قال

عن القاضي أيب الطيب أنه تأول هبة الكلب على نقل اليد وحينئـذ   )٥(تقدم 
ألن ما ال ينفع لـيس   )الثَّانِي النفْع ( قال  ، )٦(يرتفع اخلالف يف املسألتني 

أي ال يؤكل وال  )٧( )عٍ الَ ينفَع فَالَ يصح بيع الْحشرات ، وكُلُّ سب( مبال 
يصطاد ، وال يقاتل عليه وسقوط منفعتها جنستها ، وال نظـر إىل منافعهـا   

 . )٨(املعدودة يف اخلواص ، وال إىل اقتناء امللوك هلا للهيبة ، بل حيرم اقتناؤها 
؛ ألنه يعاجل به السكر  )٩(" ر مكْرم ـبعسك" ع النمل ـوز بيـجي: ل ـوقي

جيوز بيع : ، وقيل  )١١(؛ ألنه يعاجل العقارب الطيارة  )١٠(" صبني نوب" السكر 

                                                 
 .يب الطيب منهم القاضي أ)    ١( 
 ) .٣/٣٤٩(؛ روضة الطالبني ) ٨/١١٧(مطبوع مع اموع فتح العزيز  

 ) .٨/١١٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
 ) .٩/٢٣٩(اموع )    ٣( 
 ) .أ/٢٨(كفاية النبيه )    ٤( 
 .من البحث ) ١٩٨ص(ينظر )    ٥( 
 " .هبة الزيت النجس " " هبة الكلب " )    ٦( 
 ) .٢/١٧(املنهاج    ) ٧( 
 ) .٢/١٧(؛ مغين احملتاج ) ٣/٣٥١(روضة الطالبني )    ٨( 
 .متصلة ببغداد قرية سان وهي اهي املدينة املشهورة خبر: عسكر مكَرم )    ٩( 
 ) .٣/٥٦(؛ ذيب األمساء واللغات ) ٣/٣٠٥(معجم ما استعجم  

املدينة باجلزيرة املشـهورة ومنـها    –وحدة بفتح النون وكسر الصاد والباء امل –نصبني )    ١٠( 
 .كثري من العلماء وهي كورة من كُور ديار ربيعة ، وهي كلها بني احلرية والشام 

 ) .٣/١٧٦(؛ ذيب األمساء واللغات ) ٤/١٥٤(معجم ما استعجم  
اً ، قال وهذا النوع يقتل غالب: ومن نوع العقارب الطيارة ، قال القزويين : قال الدميري )    ١١( 

الرافعي ، وحكى العبادي وجهاً أنه يصح بيع النمل بنصيبني ؛ ألنه يعاجل بـه العقـارب   
 .الطيارة ، ألن النمل يعمل مع أدوية يعاجل به لدغتها 

 ) . ٣/١٨٧(حياة احليوان الكربى  
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لطهارـا  : وقولنـا   )١(السباع لطهارا ، وتوقع االنتفاع جبلودها بالدباغ 
وقولنا بالدباغ احتراز من الطيور الـيت ال   اجللد النجس ال يباع اتفاقاًاحتراز من 

وريشـها يف النبـل    جنحتهابأوال يصطاد ا هل تباع لتوقع االنتفاع تؤكل 
 ؟ )٢( وحنوه

لعـدم الـدباغ    )٣(فيها الوجه املذكور وأنكره الرافعي  أجرى اإلمام
، ال يصح بيعه يف األصح ، واجلحـش الصـغري والعبـد     )٤(واحلمار الزمن 

أو  )٦(كالطـاووس  ، ويصح بيع ما ينتفع بلونـه   )٥(ن يباعان اتفاقاً ـالزم
                                                                                                                        

 .وهذا الوجه شاذ وضعيف : وقال النووي يف ذلك 
 ) .٩/٢٤٠(اموع 

ني وإمام احلرمني والغزايل ومجاعة آخرون من اخلراسانيني وجهاً شاذاً وحكى القاضي حس)    ١( 
ضعيفاً أنه جيوز بيع السباع ؛ ألا طاهرة واالنتفاع جبلودها بالدباغ متوقع وضعفوا هذا 
الوجه ، بأن املبيع يف احلال غري منتفع به ، ومنفعة اجللد غري مقصودة ؛ وهلذا ال جيوز بيع 

 .ق ، وإن كان االنتفاع به بعد الدباغ ممكناً اجللد النجس باالتفا
؛ احلـاوي الصـغري   ) ٥/٥٦(؛ البيان ) ٢/٦٥(الوسيط : ؛ وينظر ) ٩/٢٤٠(اموع  

 ) .ب/١٤٣(؛ السراج الوهاج ) أ/٣٩(
 ) .٢/١٧(؛ مغين احملتاج ) ٩/٢٤٠(؛ اموع ) ٣/٣٤٩(روضة الطالبني )    ٢( 
نبلة وإمنـا  : مؤنثة ال واحد له من لفظه ، فال يقال  اسم للسهام العربية ، وهي: والنبل  

 .النبالة : نابل وحرفته : سهم ونشابة وصاحبها : يقال 
 ) .٥/٣٨٣) (نبل/مادة(؛ معجم ابن فارس ) ١٥/٣٥٨) (نبل/مادة(ذيب اللغة  

 .وال سبيل إىل تطهري األجنحة : ويف ذلك يقول )    ٣( 

 ) .٨/١١٩(مطبوع مع اموع فتح العزيز  

 )٤    (الز ةانممن الز نم :ْلى واملريض مبرض يدوما زماناً طويالً وهو املبت. 
 ) .٩٧ص) (زمن/مادة(؛ املصباح املنري ) ٥/٢١٣١) (زمن/مادة(الصحاح  

 .أما اجلحش الصغري ؛ فإنه ينتفع به يف املآل ، والعبد الزمن يتقرب به باالعتاق )    ٥( 
؛ مغـين  ) ٣/٣٤٩(؛ روضة الطالبني ) ٨/١١٩(مطبوع مع اموع يز فتح العز: ينظر  

 ) .٢/١٧(احملتاج 
 .الطَاوس طائر ، ويصغر على طُويسٍ بعد حذف الزيادات )    ٦( 
 ) .١٤٤ص) (طوس/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/٩٤٥) (طيس/مادة(الصحاح  



 

ـ ـرد أو بصيـه كالقـعليم، أو بت )١(ه كالزرزور ـبصوت ر ـده كالصق
 )٣(من النهي عن مثن السنور  )٢(م ـوما ورد يف مسل] أ٢٠٦/ل/ [رة ـواهل

 )٥(ابن القاص  الوحشية اليت ال منفعة فيها وشذ أو على )٤(محل على الكراهة 
 )٧(ويصح بيع النحل ، فإن كان يف اخللية  )٦(فمنع بيعها لظاهر احلديث  )٥(
لغائب ، وإن رآه يف دخوله وخروجه ومل يعرف أنـه  اومل يره ، فكبيع  )٧(

ه يف هذه احلالة وجهان األصح الصحة خرج مجيعه ومنعنا بيع الغائب ففي بيع
املنع ، ولو طار لريعى فباعه  )١(ألن رؤيته جمتمعاً نادرة وصحح الروياين  ؛ )٨(

                                                 
 .رزر ، أي صوت وقد ز. وهو نوع من العصافري : الزرزور طائر )    ١( 
 ) .٩٦ص) (زر/مادة(ملصباح املنري ؛ ا) ٢/٦٦٩) (زرر/مادة(الصحاح  

زجـر  : سألت جابراً ، عن مثن الكلب والسنور ؟ قال : وهو ما ورد عن أيب الزبري قال )    ٢( 
 .عن ذلك  النيب 

، ومهر النهي عن مثن الكلب ، حلوان الكاهن : صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب  
 ) .٦٤١ص) (١٥٦٧(البغي ، والنهي ، عن بيع السنور ، رقم 

وهي قليـل يف كـالم   : اسم من أمساء اهلر واألنثى سنورة ، قال ابن األنباري : السنور )    ٣( 
 .هر : العرب ، واألكثر أن يقال 

 ) .١١١ص) (سنر/مادة(املصباح املنري  
 .وجماهد ، وجابر بن زيد رمحة اهللا عليهم  وممن كره بيعه أبو هريرة ، وطاووس ،)    ٤( 
 ) .٥/٦١(البيان  

 .وهو صاحب التلخيص ) . ٣(، هامش ) ١٩٨ص(ابن القاص سبق ترمجته )    ٥( 
  واجلدير بالذكر أن النووي جعله ابن العاص وهو خطأ والصواب ابن القاص. 
 ) .٩/٢٢٩(اموع : ينظر  

 . "سبع السنور " :  يقصد به قوله )    ٦( 
؛ سـنن الـدارقطين ،   ) ١/٢٤٩(سؤر اهلرة : السنن الكربى ، كتاب الطهارة ، باب  

 ) .١/٦٣(اآلسار : كتاب الطهارة ، باب 
 " .ضعفه أبو داود وأبو حامت : وتعقبه الذهيب ، وقال : " وقال الزيلعي  
 ) .١/١٣٤(نصب الراية  

 .بيت النحل الذي تعسل فيه : اخللية )    ٧( 
 ) .٦٩ص) (خال/مادة(؛ املصباح املنري ) ٦/٢٣٣١) (خال/مادة(حاح الص 

 ) .٩/٣٢٢(؛ اموع ) ٣/٥٦٧(؛ التهذيب ) ٦/٤٠٢(احلاوي )    ٨( 



 

؛ ألنـه ال   )٢(فباعه اعتماداً على عوده ليالً وقدر رآه قبل فاألصح الصـحة  
 . )٣(كن حبسه وعلفه خبالف سائر الطيور مي

ـ ـليل )٤(ق ـع العلـة بيـح صحـوالصحي ـ ـق عل و ـى العض
ـ  )٥( ص دمـه ـفيم مـاملتأل ـ ـ؛ والس ـ ـم الطاه ـ ـر إن نف ه ـع قليل

 ، )٧(صح بيعه ، وإن ضر قليله وكثريه امتنع عند اجلمهور  )٦(ا ـكالسقموني
ا وال نظر لظهـور  ـقوط منفعتها لقلتهلس )٩( ) )٨( والَ حبتي الْحنطة( قال 

، وال فرق بني  )١٠(ة يف الفخ ـع احلبـالنفع إذا ضم إىل أمثاله ، وال إىل وض
الغري ، ولـو   )١٢(، وال جيوز أخذ احلبة من صربة  )١١(زمان الرخص والغال 

                                                                                                                        
 ) .ب/٦٩(احللية )    ١( 
 .وبه قال ابن سريج وقطع به املتويل )    ٢( 
 . )٩/٣٢٢(؛ اموع ) ٥/١٠٠(؛ البيان ) ٣/٥٦٧(؛ التهذيب ) ٦/٤٠٢(احلاوي  

 ) .٣/٣٥٠(؛ روضة الطالبني ) ٩/٣٣٢(اموع )    ٣( 
شيء أسود يشبه الدود يكون باملاء ، وعادته أن يلق على العضو الذي ظهر بـه  : العلق )    ٤( 

 .غلبة الدم فيمص دمه 
 ) .٤/٢٨٩) (علق/مادة(؛ معجم لغة الفقهاء ) ١٦٢ص) (علق/مادة(املصباح املنري  

؛ امـوع  ) ٣/٣٥١(؛ روضـة الطـالبني   ) ٢/٦٥(؛ الوسيط ) أ/١٣١(اية املطلب )    ٥( 
: وبه قطع إمام احلرمني والغزايل ، والوجه الثـاين  ) . ١/٢٧٩(؛ فتح اجلواد ) ٩/٢٤١(

 .ة عفاملنع ، ألنه ال حيتفل ذه املن
 .السقمونيا من العقاقري اليت تقتل ويصح بيعها ، ألنه ينتفع بقليلها )    ٦( 
 .) ١٦٦-١٦٥ص(؛ املعتمد يف األدوية املفردة ) ٣/١٥٠(مساء واللغات ذيب األ 

 ) .٢/١٧(؛ مغين احملتاج ) ٣/٣٥١(روضة الطالبني )    ٧( 
 .البر ، أو احلب : احلنطَةُ )    ٨( 
 ) .٣/٧٤(؛ ذيب األمساء واللغات ) ٣/٣٦٠) (حنط/مادة(لسان العرب  

 " .وال حبيت احلنطة وحنوها : " حنوها فقال وزاد فيه و) ٢/١٧(املنهاج )    ٩( 
 .املصيدة واجلمع فخاخ وفُخوخ : الفخ )    ١٠( 
 ) .١/٤٢٨) (فخ/مادة(الصحاح  

 ) .٢/١٧(؛ مغين احملتاج ) ٩/٢٣٩(اموع )    ١١( 
 .الطعام اتمع يف مكان واحد ، مسيت بذلك ، إلفراغ بعضها على بعض : الصربة )    ١٢( 
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تلفـت ،   ، واملشهور مساع الدعوى ا ، فإن )١(أخذها وجب ردها اتفاقاً 
،  )٢(اع ال قيمة على متلفهـمل يضمن وذا يستمد أن ما ال يبقومة تكانت مفإن 

ال ـوق ن ، ـال يضم:  )٤(ي ـال الرافعـ، ق )٣(ل ـا مثـان هلـوإن ك
، وفيه نظر  )٦(من املذهب أنه املشهور  يضمن مثلها وادعى جملي:  )٥(القفال 

 )٨(فنـة  ، وليست مكيلة ، وهلذا مينع بيـع احل  )٧(ألن مثلها معترب بالكيل  ؛
وحكـى وجهـاً    )٩(باحلفنة إال أن يفرض ذلك يف موزون ، وأغرب املتويل 

 .بة من احلنطة وحنوها جبواز بيع احل

يباع مال إال على ماله قيمة  ال يقع اسم:  )١٠(قال الشافعي  :فائدة 
وآلَـة  ( قـال  . ون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلت ـا ويك
، ومن الدليل عليه النهي  )٢(لسقوط منفعتها شرعاً  )١(احملرم  أي )١١( )اللَّهوِ 

                                                                                                                        
 ) .٢/٧٠٧) (صرب/مادة(؛ الصحاح ) ٢/٤٦١) (صرب/مادة(لنقي الدر ا 

 ) .٩/٢٣٩(اموع )    ١( 
 ) .٨/١١٨(مطبوع مع اموع ينظر فتح العزيز )    ٢( 
 " .ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه : " املثلي )    ٣( 
 .ت ال من حيث الصفة املثلي هو الذي يتماثل أجزاؤه يف القيمة واملنفعة من حيث الذوا: وقيل  
 ) .٢/٣٦٣(؛ مغين احملتاج ) ٢/٢٣٠(الوسيط  

 ) .٨/١١٨(مطبوع مع اموع فتح العزيز )    ٤( 
 ) .٣/٣٥٠(؛ روضة الطالبني ) ٩/٢٣٩(؛ اموع ) ٨/١١٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
 ."مما ال منفعة فيه هو املذهب هاالذي ذكرناه من بطالن بيع احلبة وحنو: " وقال النووي )    ٦( 
 ) .٩/٢٣٩(اموع  

 .مصدر كلت الطعام كيالً وهو من املوازين : الكَيلُ واملكيالُ )    ٧( 
 ) .٢٠٨ص) (كيل/مادة(؛ املصباح املنري ) ٥/١٨١٤) (كيل/مادة(الصحاح 

 .ملء الكفني من الطعام : احلْفنةُ )    ٨( 
 ) .٥/٢١٠٢) (حفن/مادة(الصحاح  

 ) .ب/١٢٥(تتمة اإلبانة )    ٩( 
 .حبثت عن هذا القول ومل أجده )    ١٠( 
 ) .٢/١٧(املنهاج )    ١١( 

هو
 الل
آلة

يع 
ب

 



 

إِنْ عد رضاضـها  اآللَةَ تصح : وقيلَ ( قال  )٣(عن بيع األصنام وقد سبق النهي 
وال يقصد  )٧(، ورد بأا على هيئتها آلة الفسق  )٦(للنفع املتوقع  )٥( )ماالً  )٤(

فيها وجهاً ،  )٩(وزاد اإلمام  )٨(لصور منها غريه ، وجيري الوجهان يف األصنام وا
واختياره أا إن اختذت من جواهر نفيسة صح ، أو من خشب وحنوه فال ، 

جـواب   )١١(يف آالت املالهي ، واختاره ، وقال الرافعي )١٠(وأجرآه الغزايل
أن ظاهر املـذهب   )١٢(عامة األصحاب املنع املطلق ، وادعى القاضي حسني 

                                                                                                                        
 .قوله احملرم يقتضي أن هناك آالت هلو مباحة كالدف )    ١( 
 ) .٣٦٨(و ) ٢/١٧(مغين احملتاج )    ٢( 
 ) ....(، هامش ) ....ص(تقدم يف البحث النهي عن بيع األصنام يف احلديث )    ٣( 
 .الدق ، وقد رضضت الشيء ، فهو رضيض : بكسر الراء وضمها  –الرض )    ٤( 
 ) .٣/١٠٧٧) (رضض/مادة(الصحاح  

 .يف اآللة : وفيه ) ١٨-٢/١٧(املنهاج )    ٥( 

 ) .١٨-٢/١٧(؛ مغين احملتاج ) ٩/٢٥٦(؛ اموع ) ٣/٣٥٢(روضة الطالبني )    ٦( 

 ) .٣/٥٦٨(التهذيب )    ٧( 

 ) .٨/١٢٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٨( 

وتوسط اإلمام بني الوجهني فذكر وجهاً ثالثاً ، : " وقال الرافعي ) ب/٣٢(اية املطلب )    ٩( 
ة صح بيعها ، ألنه مقصودة يف نفسها ، وإن اختذت يسوهو أا إن اختذت من جواهر نف

 " .من خشب وحنوه فال وهذا أظهر عنده 

ح ـما سقطت منفعته شرعاً ، كاملعازف ، وما هي لغرض حمرم ال يصل: " حيث قال )    ١٠( 
لغريه ، فتلك املنفعة احملرمة شرعاً كاملعدومة حساً ، نعم ، إن كان رضاضه بكسر بعـد  

 .تقدير الكسر يتمول ، ففي صحة بيعه ، اعتماداً عليه ، ثالثة أوجه 

ة أو عود ، أو شيء نفيس صح ؛ ألنه مقصود ، أنه إن كان من ذهب أو فض: واألظهر  
فغلب قصد الصفة ، وإن كان من خشب فال ، ألن القصد مرتبط بالصفة ، فال يعتمـد  

 " .البيع غريه 

 ) .٢/٦٦(الوسيط  

 ) .٨/١٢٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١١( 
 ) .٩/٢٥٦(اموع )    ١٢( 



 

من حناس أو رصاص والقياس يعضده ولكـن احلـديث   بيع الصنم املتخذ صحة 
فال جيب طرده يف آلة املالهي ،  نفريللمنع ، ولعل سببه املبالغة يف الت )١(حجة 

فال يصح بيعه  )٣(والقصري الصغري  )٢(ماالً كاملزمار  ، أما ما ال يعد رضاضة
فنا يف ، وما اختلفنا يف حترميه من آلة اللهو اختل )٤(شاذ باطل  وجه إال على 

 .بيعه 

؛ ألن املقصـود جـوهره    )٥(وبيع إناء الذهب والفضة صحيح قطعاَ 
 .ري عما سبق نفري عنه كالتنفوليس الت

ة بقيمتها لـوالء الغنـاء   ـي املغنيـوه )٦(ة ـع القينـبي :فائدة 

                                                 
 ) .١(من البحث ، هامش ) ١٩٢ص(رجيه حديث حترمي بيع األصنام تقدم خت)    ١( 
 )٢    ( ارمزراً ، فهو زمار ، وهو آلة : واحد املزامري ، ومنه : املمز رمزالرجل ي رمز. 
 ) .٩٧ص) (زمر/مادة(؛ املصباح املنري ) ٢/٦٧١) (زمر/مادة(الصحاح  

 " .كمزمار صغري من قصب  "وال أعلم معىن القصري الصغري ، لكن ما جاء عن العراقي )    ٣( 
 ) .ب/١٥٥(اوي فتحترير ال 
 .والقصب هو قصب السكر والفارسي منه صلب غليظ يعمل منه املزامري  
 ) .١٩٢ص) (قصب/مادة(املصباح املنري  

 " .وهو شاذ باطل : " وهذا الوجه مروي عن املتويل والروياين ، قال النووي فيه )    ٤( 
 ) .٩/٢٥٦(اموع  

وإذا باع ذهب أو فضة ، قال القاضي أبو الطيب البيع صـحيح ؛  : " وفيه يقول النووي   )  ٥( 
يف ال أبو علي البنـدنيجي  ألن املقصود عني يصح بيعها ، هكذا أطلق القاضي هنا ، وق

جامعة هنا اتفاق األصحاب عليه وينبغي أن ينبين على االختاذ ، فإن جوزناه صح البيع ، 
مه حكم ما إذا باع جارية مغنية تساوي ألفاً بال غنـاء وألفـني   وإن حرمناه ، كان حك

 " .بسبب الغناء 
 ) .٣/٣٥٢(؛ روضة الطالبني ) ١/٢٥٣(اموع  

القينة ، األمة املغنية ، وأصلها يف اللغة القن العبد أو األمة ، يطلق بلفظ واحـد للمـذكر   )    ٦( 
ن ، والقن هو الكسب اخلاص لصاحبها واملؤنث ، واملفرد واجلمع ، وقد جيمع على أقنا

 .خالصة له 
 ) .٢/٧٦٣(املعجم الوسيط ؛ ) ١٩٧ص) (قنن/مادة(املصباح املنري  

نية
املغ

ية 
جلار
ع ا
بي

 



 

 )١(صحيح قطعاً ، هكذا أطلقوه وبزيادة صحيح على األصح وهـو قـول   

بذل مال يف ] ب٢٠٦/ل/ [ال يصح ؛ ألنه :  )٣(وقال احملمودي  )٢(األودين 
بالغناء ، بطل ، وإال فال هكذا : إن قيل :  )٥(وقال أبو زيد  )٤(مقابلة معصية 

،  )٨(والنهاية  )٧(، ويف بعضها والروضة  )٦(هكذا يف نسخ معتمدة من الرافعي 
يف الغنـاء  :  )٩(، قصد مكان فيه ، وحمل اخلالف على ما قال ابن الرفعة  )٨(

                                                 
 .هو القياس السديد : قول األودين ، قال إمام احلرمني : األصح : قلت : قال النووي )    ١( 
 ) .٣/٣٥٢(روضة الطالبني  

دن قرية مـن قـرى خبـارى    و، أبو بكر األودين وأ حممد بن عبد اهللا بن حممد بن بصري)    ٢( 
أبو عبد اهللا احلاكم : إمام الشافعني يف عصره بال مدافعة ، روى عنه ) هـ٣٨٥-(.....

 .حديثني ، واحلليمي ، وجعفر املستغفري 
؛ شـذرات  ) ٢/١٣٨٠(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ٢/١٩٢(ذيب األمساء واللغات  

 ) .٣/١١٨(الذهب 
أبو بكر احملمودي ، اإلمام اجلليل ، أحد رفعاء من أصحاب الوجوه تفقه على أيب إسحاق )    ٣( 

املروزي ، تفقه الكبري على األكرب ، فمن تالمذة أيب إسحاق من كان يتتلمذ بني يـدي  
 =.أيب بكر 

 ) .٢/١٦٩(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ٢/١٩٦(ذيب األمساء واللغات = 
 ) ..٣/٣٥٢(؛ روضة الطالبني ) ٩/٢٥٤(؛ اموع ) ٨/٣٠٦(فتح العزيز ينظر قوله يف )    ٤( 

.. 
حممد بن أمحد بن عبد اهللا ابن حممد ، أبو زيد املروزي أحد أئمة املسلمني ، ومن أحفـظ  )    ٥( 

أقام مبكة سبع سنني وحدث ا ، وحدث ببغـداد  ) هـ ٣٧١-(.... الناس ملذهب الشافعي 
 .إسحاق املروزي وتفقه عليه أبو بكر القفال املروزي بصحيح البخاري وهو صاحب أيب

 ) .٢/٢٣٤(ذيب األمساء واللغات  
 ) .٨/١٢٠(ويف النسخة املطبوعة مع اموع أحال على أبو علي ) ٨/٣٠٦(فتح العزيز )    ٦( 
 . ، فيه أوجه اجلارية املغنية اليت تساوي ألفاً بال غناء ، إذا اشتراها بألفني: " حيث قال النووي )    ٧( 

إن قصد الغناء بطـل ،  : بالصحة ، وأبو زيد : بالبطالن ، واألودين : ال احملمودي ـق
 " .وإال فال 

)٣/٣٥٢. ( 
 ) .ب/٧٥(اية املطلب )    ٨( 
 ) .ب/٣٠(كفاية النبيه )    ٩( 



 

، وهو ما كان بآلة هي آلة املالهي احملرمة ، أما بغري آلة فمباح للسيد احملرم 
 .فال منع منه 

األوجه يف كتاب الصداق جعل هذه  )١(أن الرافعي : ويعضد ما قاله 
اصب ، وردهـا ال  غإا إذا نسيت األحلان عند ال: الثالثة مفرعة على قولنا 

، وعلله  )٢(ه النووي ـيرد األرش ، وهو الذي نص عليه الشافعي ، وصحح
ا يرد األرش ، وهـو مـا   ـرم ، أما إذا قلنـه حمـ، بأن )٣(وعلله الرافعي 

، فيصح جزمـاً ، وأقـول إن الـذي     )٥(قال ابن الرفعة  )٤(اختاره الروياين 
ن الغناء احملرم ال يضمن باألرش ، وال يقابـل  إوالنظر الصحيح ، يقتضيه الفقه 
ألن  ؛يشترطه صـح   مل يصح قطعاً وإن مل ، وإن شرطه يف البيعبالثمن قطعاً 

                                                 
 وهذا اخلالف كاخلالف فيما إذا غصب آنية من ذهب أو فضة وكسرها ،: " حيث قال )    ١( 

هل يغرم مع رد العني قيمة الصنعة ؟ ويلتحق به ما إذا غصب جارية مغنية ، فنسـيت   ،
 :عنده األحلان ، هل يرد معها ما انتقص من قيمتها بنسيان األحلان ؟ فيه وجهان 

مغنية أنه حمرم وال عربة بالنقصان احلاصل به ، وعلى هذا ، فلو اشترى جارية : وجه املنع  
 :مغنية لكانت تشتري بألف ، حكى الشيخ أبو علي يف ثالثة أوجه بألفني ، ولو مل تكن 

 .أنه يبطل ؛ ألن بدل مال يف مقابله حمرم : وهو الذي أفىت به احملمودي : أحدها  
 .عن أيب زيد أنه إن قصد بالشراء الغناء بطل ؛ ألنه قصد حمرماً ، وإال مل يبطل : الثاين  
 " .البيع ، وما سوى ذلك استحسان  القياس صحة: قال األودين : الثالث  
 ) .٣٠٦-٨/٣٠٥(فتح العزيز  

 ) .٣/٣٥٢(روضة الطالبني )    ٢( 
 .أنه حمرم وال عربة بالنقضان احلاصل به : وجه املنع : ويف ذلك يقول )    ٣( 
 ) .٨/٣٠٥(فتح العزيز  

 ) .ب/٧٥(احللية )    ٤( 
ساويه ، لوال الغناء صح وما منه هل يصح فيه ثالثـة  بيع اجلارية املغنية مبا ت: " حيث قال )    ٥( 

إن قصد الغناء بطل ، وإال فال ، وهذا مفـرع  : أوجه ثالثها ، وهو قول الشيخ أيب علي 
كما حكاه الرافعي يف كتاب الصداق على أن مثل هذه إذا غصبت ونسيت األحلان يرد 

مع وجه آخر أن يضمن  معها أرش النقص بسبب النسيان ، وهو وجه حكاه اإلمام أيضاً
 " .قيمتها مغنية إذا تلفت 

 ) .أ/٣١(كفاية النبيه  



 

املقابل نفس اجلارية ، وحمل اخلالف يف البيع ، ويف رد األرش يف الغناء املباح 
، ففي وجه ال يصح البيع وال يضمن باألرش ؛ ألنه ليس بغرض صحيح يف 

هلو ولعب وسخف ، وليس مـن  :  )١(نظر الشرع ؛ ألنه كما قال الشافعي 
ح ، إلباحته ورغبة أكثر الناس فيه ، ـيص )٢(ويف وجه . أخالق أهل الدين 

وهذا هو األصح يف البيع كما سبق ، ونتيجة أن يكون هو األصـح يف رد  
األرش أيضاً وأنه جيب ، فإن قلت تعليلهم أحد األوجه بالتحرمي يتبني أن حمل 

أراد لعل من منع البيع واألرش أطلق كالمه يف الغناء و: احملرم ، قلت اخلالف يف 
ه ، ومن صحح البيع وأوجب األرش أطلق ومل يعلل لعلي، ودل عليه بتاحلرام 

، وأراد املباح فلم يتواردا على حمل ، وجاء من بعدمها ، ورأى الوجهني يف 
ل الرافعي لة واحدة فحصل اخللل ، وهذا وإن حنقلهما وجعلهما مسأنالغناء ف

ذلك لومما يدل على  ،ناه ومن هو دونه عنه لكن دعت الضرورة إليه ملا قدم
إذا أتلفهما متلف ال  )٥(والديك اهلراش  )٤(النطاح  )٣(يف الكبش : أم قالوا 

                                                 
شاه املغنون معلناً فهذا سفه بالنرد ، وإن كان يدمي الغناء ويغوأكره اللعب : " حيث قال )    ١( 

 " .ترد به شهادته 
 .) ٤٩٣ص(التعليقة الكربى : ؛ وينظر ) ٤٠٨ص(خمتصر املزين  

 .وأما االستماع للنشيد األعراب فال بأس به : اً وفيه يقول أيض)    ٢( 
 ) .ب/١٦٩(؛ تتمة اإلبانة ) ٤٠٨ص(خمتصر املزين  

إذا أثىن احلمل فقد صار كبشـاً  : فحل الضأن يف أي سن كان ، وقال بعضهم : الكبش )    ٣( 
 . ولو مل خيرج رباعيته 

 ) .٥/٢٩٨) (كبش/مادة(العني 
 )٤    (حطنه الكبش يطَحطْحاً ، وكبش نطاح يقال نن هطَحنوي ه :  اطحـتنوت طَحت الكباشتان

 .ضربت برأسها من األمام 
 ) . ١/٤١٢) (نطح/مادة(؛ الصحاح ) ٣/٤٦١) (نطح/مادة(لسان العرب  

 .اهلَراَش من املُهاَرشةُ وهو التهريش املقاتلة )    ٥( 
 ) .٣/١٠٢٧) (هرش/ادةم(؛ الصحاح ) ٨/٣٥٦) (هرش/مادة(لسان العرب  



 

؛ ألا منفعة  )١(يضمن إال قيمته غري ناطح وهارش ومل حيكوا يف ذلك خالفاً 
حمرمة ، فهذا يدل على أن املنفعة احملرمة ال تضمن جزماً وال جييء خـالف  

سواء الغناء ، فإن كان الغناء حمرماً ، اجته إىل بطالن البيع ،  ذلك ، أما إذا شرط
باع بقيمتها أو ال بزيادة ، إال أن يقصد بذلك بيان العيـب فيصـح ، وإن   

الف فيـه إذا  ـان اخلـه جريـويتجح ـى األصـح علـاً صـان مباحـك
،  رطـوداً بالشـمقص )٢(ا ـه جعلهـلكون،  اًـالغناء أيضلوال يمتها باعها بق

ـ  )٣( "ات ـتبيعوا القينال " روي ـذي يـث الـديواحل ـ ـإل ره ـى آخ
، وبيع الكبش النطاح والديك اهلراش كبيع القينة املغنية غنـاء   )٤(ف ـضعي

                                                 
الكبش املتخذ للنطاح والديك املتخذ للهراش ، حكمه يف البيع : ويف ذلك يقول النووي )    ١( 

حكم اجلارية املغنية فإن باعه بقيمته جاز ، وإن زاد بسبب النطاح واهلراش ، ففيه األوجه 
 .الثالثة أصحهما صحة بيعه ، وممن ذكر املسألة القاضي حسني وآخرون 

 .) ٣/٣٥٢(؛ روضة الطالبني ) ٩/٢٥٥(اموع ؛ ) ٢/٦٦(الوسيط  
 .األوىل لكونه جعله مقصوداً بالشرط )    ٢( 
احلديث أخرجه الترمذي بلفظ حدثنا قتيبة أخربنا أبو بكر بن مضر عن عبيد اهللا بن زحر )    ٣( 

يعـوا  ال تب" : قـال   ي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة عن رسـول اهللا  ـعن عل
=  ات ، وال تشتروهن ، وال تعلموهن ، وال خري يف التجارة فـيهن ، ومثنـهن   القين

ِديِث      { ويف مثل هذا أنزلت هذه اآلية  "حرام = َو اْلَح َتِري َلْه ن َيْش اِس َم َوِمَن النَّ

 .) ] ٦(من اآلية سورة لقمان [  } ِلُيِضلَّ َعن َسِبيِل اللَِّه

حديث أيب أمامة إمنا نعرفه مـن  : قال الترمذي . طاب ويف الباب عن عمر بن اخل: قال  
 .هذا الوجه ، وقد تكلم بعض أهل العلم يف علي بن يزيد وضعفه 

ما جاء يف كراهية بيـع  : ، أبواب البيوع ، باب  حتفة األحوذي بشرح سنن الترمذي   
 . ) ٤/٤١٩) (١٣٠٠(رقم املغنيات 

نه ضعيف ؛ ألن مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف اتفق احلفاظ على أ: " قال النووي )    ٤( 
احلديث ، هو منكر : قال البخاري . عند أهل احلديث وضعفه أمحد بن حنبل وسائل احلفاظ 

 " .ليس هو ثقة ، وقال أبو حامت ضعيف احلديث أحاديثه منكرة : وقال النسائي 

 .) ٩/٢٥٥(اموع  
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والتراَبِ بِالصحراَِء فـي   )٢(ويصح بيع املْاَِء علَى الشطِّ ( قال  ، )١(حمرماً 
 حال ، ألن : اء ، والثـاين  ـه مـخترجه عن كونألن كثرته ال  )٣( )اَألص

ولنب اآلدميات ، إال علـى   )٥(، وجيوز بيع دور مكة  )٤(بذل املال فيه سفه 
 . )٧(بِنجاسته  )٦(قول األمناطي 

                                                 
 ) .٩/٢٥٥(؛ اموع ) ٣/٣٥٢(روضة الطالبني )    ١( 

 .جانب النهر : الشطُّ )    ٢( 

 ) .١١٩ص) (شطط/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/١١٣٧) (شطط/مادة(الصحاح  
 ) .٢/١٨(املنهاج )    ٣( 
ال : وعلق الشربيين على القول الثـاين بأنـه   ) ٢/١٨(؛ مغين احملتاج ) ٣/٢٥٦(اموع )    ٤( 

 .صيل مثلها بال تعب وال مؤنة يقدح يف ذلك ما قاله الثاين من إمكان حت

ن      { : واستدل على جواز بيعها بقوله تعاىل )    ٥(  وا ِم ِذيَن ُأْخِرُج اِجِريَن الَّ َراء اْلُمَه ِلْلُفَق

َواِلِهمْ   اِرِهْم َوَأْم فأضاف عز وجل الديار إليهم كإضافة ) ] ٨(من آية : احلشر [  } ِدي

وال الناس يف متليكها وجواز بيعها ، فكذلك األموال إليهم ، مث ثبت أن أمواهلم كسائر أم
 .الديار 

 ) .٢٤٩-٩/٢٤٨(؛ اموع ) ٥/٦٢(؛ البيان ) ٦/٤٧٣(احلاوي  
صاحب املزين والربيع ، ) هـ٢٨٨-(....عثمان بن سعيد بن بشار ، أبو القاسم األمناطي )    ٦( 

 .ريج ، كان أحد الفقهاء على املذهب الشافعي ، وتفقه عليه أبو العباس بن س
 ) .١/٤٩٤(؛ طبقات الشافعية الكربى  )٢/٢٦٣(ذيب األمساء واللغات  

بيع لنب اآلدميات جائز عندنا ، ال كراهة فيه هذا هو املذهب ، وقطع : وفيه يقول النووي )    ٧( 
وقطع به األصحاب ، إال املاوردي والشاشي والروياين فحكوا وجهـاً شـاذاً عـن أيب    

أنه جنس ال جيوز بيعه ، وإمنا يرىب به الصغري للحاجـة ،  : ا القاسم األمناطي من أصحابن
هكذا قالـه  : وهذا الوجه غلط من قائله ، والصواب جواز بيعه ، قال الشيخ أبو حامد 

 .وال نص للشافعي يف املسألة هذا مذهبنا : األصحاب ، قال 
لتهـذيب  ا؛ ) ٤/٦٧(حلية العلماء ؛ ) ٦/٤٠٩(احلاوي : ؛ وينظر ) ٩/٢٥٤(اموع  

)٣/٥٦٨. ( 



 

بيع كتب ، وال جيوز  )١(وبيع املصحف لكن يكره وبيع كتب العلم 
، )٤(ل جيب اتالفها، ب والفلسفة )٣(والشعبذة] أ٢٠٧/ل/ [ )٢(الكفر والتنجيم

، ولو باع جزءاً شائعاً مبثله من ذلك الشيء  )٥(، وجيوز بيع املشاع )٤(اتالفها
( قـال   )٦(األصح ، ولو باع النصف بالثلث صح يف األصح الشيء صح يف 

 يِمهلسكَانُ تثُ إِمـالِّ   -ليوثق باملقصود منه  -الثَّالالض عيب حص٧(فَالَ ي( 

م يقدر البائع واملشتري على انتزاعه ـأي إذا ل.  )١( )بِ واملْغصو )٨(واآلبِقِ 

                                                 
سبق ذكر حكم بيع املصحف وكتب العلم للكافر ، أما يف هذا املوضع فاملقصود بيعهـا  )    ١( 

للمسلم ، والكراهة يف بيع املصحف ، نص عليها الشافعي يف كتاب اختالف علي وابن 
 . مسعود وبه قطع البيهقي 

 .يكره البيع ، وال يكره الشراء:  وقيل: والصيمري يف كتابه اإليضاح ، والعمراين ، حيث قال  
 ) .٩/٢٥٢(؛ اموع ) ٥/٦٤(البيان 

 .التنجيم واملنجم الذي ينظر يف النجوم حبسب مواقيتها وسريها )    ٢( 
 ) .٥/٢٠٣٩) (جنم/مادة(؛ الصحاح ) ١٦/٤٧) (جنم/مادة(لسان العرب  

س من كالم أهـل الباديـة ،   ولي –بالذال املعجمة  –شعبذة : الشعوذة ومنهم من يقول )    ٣( 
 .وهي لعب يرى اإلنسان منه ما ليس له حقيقة كالسحر ، واملراد كتب السحر 

 ) .١٢٠ص) (شعوذ/مادة(املصباح املنري  

 .ومجيع كتب العلوم الباطلة احملرمة ، فبيعها باطل ؛ ألنه ليس فيها منفعة مباحة )    ٤( 

 ) .٢/١٨(؛ مغين احملتاج ) ٩/٢٥٣(اموع 

 =. املُشاع والشائع غري املقسوم )    ٥ (

 

 ) .٣/١٢٤٠) (شيع/مادة(الصحاح =
 ) .٩/٢٥٦(اموع )    ٦( 
 .ما ضلَّ من البهيمة للذكر واألنثى : الضالّةُ )    ٧( 
 ) .٥/١٧٤٨) (ضلل/مادة(الصحاح  

 .أَبق العبد يأَبِق ويأَبق إِباقاً ، أي هرب )    ٨( 
 ) .٤/١٤٤٥) (أبق/مادة(الصحاح  
 .وال يقال للعبد آبق إال إذا كان ذهابه من غري خوف وال كد يف العمل وإال هو هارب 
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ـ  اِءرش نع ي النيب هن"  )٣(وابن ماجه  )٢(انتزاعه ، روى أمحد  ـ م ي ا ف
طُباَأل ونامِنع حتى تضع و ،عن يعِب م ،ـ ا ف ي ضروعـ كَال بِ، إِ )٤(ا ه لٍي  ،
وعن شاِءر العبد وهآبِ وق و ،عن شاملَ اِءرمِانِغ حتقْى تسم و ،عـ  ن شاِءر 

قَالصدات حتقْى تبض و ،عن ضربة الغ٥(ويف سـنده جمهـول    " صِائ(  ،
وقال غريب ، وضربة الغائص قال ابـن  " شراء املغامن " منه  )٦(ذي ـوللترم
وقال ابـن   فسهالذي يضارب عليها الغواص يف البحر فيخاطر بن:  )٧(ماجه 
 .أخرجته فهو لـك  البحر غوصة بكذا ، فما  إن يقول أغوص يف:  )٨(األثري 

                                                                                                                        
 ) .٢/١٩(مغين احملتاج  

 ) .١٩-٢/١٨(املنهاج )    ١( 
 ) .٣/٤٢(مسند أمحد )    ٢( 
، رقـم  النهي عن شراء ما يف بطون األنعـام  : سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب )    ٣( 

)٣/٣٧) (٢١٩٦. ( 
وأَضرعت الشاةُ ، أي نزل لبنها قبيـل  . الضرع لكل ذات خف أو ظلْف كالثدي للمرأة )    ٤( 

 .النتاج 
 ) .١٣٧ص) (ضرع/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/١٢٤٩) (ضرع/مادة(الصحاح  

م بن عبد اهللا اليماين ، حدثنا هشام بن عمار ، ثنا حامت بن إمساعيل ، ثنا جهض: ومسنده )    ٥( 
عن حممد بن إبراهيم الباهلي ، عن حممد بن زيد العبدي ، عن شهر بن حوشب ، عـن  
أيب سعيد اخلدري واجلهالة يف حممد بن إبراهيم الباهلي ، قال عنه ابن حجر ، جمهـول ،  

 ) .٢/٥١(تقريب التهذيب . ة عمن الساب
يف كراهية بيع املغامن حىت : اب السري ، باب حتفة األحوذي بشرح صحيح الترمذي ، كت)    ٦( 

 .وهذا حديث غريب: ويف الباب عن أيب هريرة ، قال أبو عيسى ) ١٥٦٣(تقسم ، رقم 
صـاحب السـنن   ) هـ٢٧٥-٢١١(حممد بن يزيد القزويين ، أبو عبد اهللا ، ابن ماجه )    ٧( 

 .املشهورة ، تويف وله أربعة وستون عاماً 
 ) .٢/١٤٨(تقريب التهذيب  

ـ ٦٠٦-(....جمد الدين املبارك بن حممد بن األثري اجلزري ، أبو السـعادات  )    ٨(  مـن  ) هـ
الشايف " " النهاية يف غريب احلديث " " جامع األصول من أحاديث الرسول " مصنفاته 

 .كان عاملاً فاضالً ، فقيهاً وحمدثاً ، وأديباً ، وحنوياً " شرح مسند الشافعي 
 ) .٥/٢٢(؛ النجوم الزاهرة ) ٤/١١(مرآة اجلنان ؛ ) ٤/٤٥٣(الكربى طبقات الشافعية  



 

بق وحنـوه أم ال ، وال  ، وسواء عرف موضع اآل )٢(؛ ألنه غرر  )١(ي عنه 
إذا عرف مكانه ، وعلم أنه : ل ـيشترط اليأس بل يكفي ظهور التعذر ، وقي

، ومنقطـع اخلـرب    )٣(ول بق ، واملـذهب األ يصل إليه ، فليس له حكم اآل
بق ممن يسهل عليه صـحيح  احتمال يف صحته ، وبيع اآل )٤(بق ولإلمام كاآل

 . )٥(يف األصح كاملغصوب ممن يقدر عليه 

 )٧( ج، وأحلق ما ابن سري )٦(ا موجيوز تزويج اآلبقة واملغصوبة وإعتاقه
 )٢(ن غريه ، وع وال جيوز كتابة املغصوب:  )١(ال يف البيان ـ، ق )٨(اهلبة  )٧(

                                                 
 .) ٣/٣٥٤() غوص/مادة() ٣/٧٣() ضرب/مادة( النهاية يف غريب احلديث واألثر  )    ١( 
محل النفس على الغـرر ، وغـرر   : اخلطر ، والتعريض للهلكة ، والتغرِيِر : غَرر يف اللغة )    ٢( 

 .بنفسه عرضها للهلكة 
 ) .١٦٩ص) (غرر/مادة(املصباح املنري  
يغـري ، وبـاطن    ما فيه جهالة فاحشة أو خماطرة وغرر وخداع ، أو ماله ظاهر: ويف الشرع  

 .أخوفهما ما تردد بني جوازين متضادين ، األغلب فيهما: حقيقة الغرر : جمهول، قال املاوردي
 ) .٤٠٣-٦/٣٩٨(احلاوي  

؛ ) ٣/٣٥٦(؛ روضة الطـالبني  ) ٥/٧٨(؛ البيان ) ٢/٦٧(يط ؛ الوس) ٦/٤٠١(احلاوي )    ٣( 
 ) .٢/١٨(مغين احملتاج 

 ) .ب/٣٧(ينظر قول اإلمام يف كفاية النبيه )    ٤( 
املذهب أنه ال جيوز ، والفرق بينه وبـني املغصـوب ، أن   : لكن البلقيين رد ذلك وقال )    ٥( 

إنه ليس حتت يد أحد ، فـإن  املغصوب حتت يد شخص عليه عهدته ، خبالف اآلبق ، ف
 =.كان حتت يد شخص صار قريباً من صورة الغصب 

؛ البيـان  ) ٢/٦٧(؛ الوسيط ) ٩/٢٨٣(املهذب : ؛ وينظر ) ب/١١٦(اوي فتحترير ال= 
 ) .٢/١٩(؛ مغين احملتاج ) ٣/٣٥٦(؛ روضة الطالبني ) ٩/٢٨٤(؛ اموع ) ٥/٧٨(

 ) .٢/١٩(؛ مغين احملتاج ) ٣/٣٥٦(؛ روضة الطالبني ) ٥/٧٩(البيان )    ٦( 
شيخ الشافعية يف عصره ، وعنـه  ) ٣٠٦-٢٥٦(أحمد بن سريح البغدادي ، أبو العباس )    ٧( 

 .انتشر فقه الشافعي ، شيخ املذهب وحامل لوائه ، تويف وعمره مخسون سنة وستة أشهر
 . )٢١-٢/١٦(طبقات الشافعية الكربى ؛ ) ٢١٥-٢/٢١٤(ذيب األمساء واللغات  

إمنا جازت هبة اآلبق ومل جيز : وقال أبو العباس بن سريج : نقل قوله املاوردي حيث قال )    ٨( 
 .جيز بيعه ، ألن االباق جيوز يف البيع 

 ) .ب/٣٧(؛ كفاية النبيه ) ٦/٢٧٧(احلاوي  



 

إن قدر على الكسب كان كبيع املغصوب ممن يقدر على انتزاعه ، ولـو   )٢(
، ال ينقطع  )٣(] سيل ال[ باع قطعة أرض ومل يتفق على التسليم حىت عالها 

ولو باع سفينة يف جلـة   لقدرة على التسليم انفسخ البيع ،أو حنوه ، مما مينع ا
 يصح ، سواء كان فيها أم ال د ملـالبحر ال يقدر على تسليمها حال العق )٤(

كاآلبق ، وال جيوز بيع السمك يف املـاء   )٦(رس العائر فوال،  )٥(واجلمل الشارد ، 
ـ ـه مرئيني ، فـوالطري يف اهلواء ، وإن كانا مملوكني ل ان السـمك يف  ـإن ك

مغلق ، ال ميكنهما اخلروج وأمكن أخذه بـال   )٨(أو الطري يف برج  )٧(بركة 
كة والربج صح ، وإن مل ميكن إال بتعب شـديد مل يصـح يف   لصغر الرب ؛تعب 

 . )٩(، وإن كان للربكة منفذ خيرج منه ، أو باب الربج مفتوحاً مل يصح األصح 

فاألصـح عنـد   دها لـيالً ،  ولو باع احلمام وهي طائرة اعتماداً على عو

                                                                                                                        
 .) ٥/٧٩(ألن الكتابة تقتضي التصرف ، واملغصوب ممنوع من التصرف : وقال )    ١( 
 ) .٢/١٩(احملتاج مغين )    ٢( 
 .األوىل سيل ال ينقطع )    ٣( 
 .معظمه ، وكذلك اللُج ، ومنه حبر لُجى وجلَّجت السفينة ، أي خاضت : لُجةُ املاء )    ٤( 
 ) .٢١٠ص) (جلج/مادة(؛ املصباح املنري ) ١/٣٣٨) (جلج/مادة(الصحاح  

 .، ذهب على وجهه  الشارِد من شرد البعري يشرد شروداً)    ٥( 
؛ الدر النقـي  ) ١١٧ص) (شرد/مادة(؛ املصباح املنري ) ٢/٤٩٤) (شرد/مادة(الصحاح  

)٣/٧٨٢. ( 
إذا ذهب من صاحبه وخرج : واملراد . ال يدرى من رمى به : سهم عائر : العائر ، يقال )    ٦( 

 .من يديه 
 ) .١٦٦ص() عور/مادة(؛ املصباح املنري ) ٢/٧٦٠) (عور/مادة(الصحاح  

 )٧    ( اككَةُ احلوض ، واجلمع البِرمسيت بذلك ؛ إلقامة املاء فيها . البِر. 
 ) .١٨ص) (برك/مادة(؛ املصباح املنري ) ٤/١٥٧٤) (برك/مادة(الصحاح  

 )٨    ( وأَبراَج جواحلصن ، واجلمع بر جرالب. 
 ) .١/٢٢٩) (برج/مادة(الصحاح  

مطبوع ) ٨/١٢٦(؛ فتح العزيز ) ٥/٧٧(؛ البيان ) ٢/٦٧(الوسيط  ؛) ٦/٤٠٣(احلاوي )    ٩( 
 ) .٢٨٦،  ٩/٢٨٤(؛ اموع ) ٣/٣٠٦(مع اموع ؛ روضة الطالبني 



 

ام معاً احلمولو باع الربج و،  )٢(ع ـور املنـد اجلمهـة ، وعنـالصح )١(ام ـاإلم
ويف احلمـام وجهـان    )٣(معاً حبيث جيوز إفراده جاز ، وقبض الربج بالتخليـة  

 ينماعوكان حبيث وزنـاً ،  داًـاً أو مجـاع ثلجـأصحهما ال يكفي ، ولو ب
 .  )٦(، إال مكان بيعه جزافاً  )٥(إىل أن يوزن مل يصح يف األصح  )٤(

ـ   –أي املغصوب  –فَإِنْ باعه ( قال  أي  –ى انتزاعـه  لقَـادرٍ علَ
ألن املقصود وصـوله إليـه ،    . )٧( )صح علَى الصحيِح  –واملالك عاجز 

فلو كانت قدرة املشتري  ى هذا الشرط القدرة على التسليم ، ال التسليموعل
 .حتتاج إىل مؤنة 

ينبغي إبطال العقد ، ولو كان البائع وحده قادراً :  )٨(قال ابن الرفعة 

                                                 
ولو باع الطري حال ذهاا إىل الراعي أو غريه ، اعتماداً : " ونقل قوله النووي حيث قال )    ١( 

عند مجهورهم ) أصحهما ( اسانيني على عادة عودها يف الليل ، فوجهان مشهوران للخر
عند إمام احلرمني الصحة ؛ كالعبد ) وأصحها ( ال يصح وهو ظاهر كالم املصنف وغريه 

 " .املبعوث يف شغل ، واملذهب األول ، ألنه ال وثوق بعودها لعدم عقلها خبالف العبد 
 ) .٩/٢٨٤(اموع  

 ) .٣/٣٥٦(؛ روضة الطالبني ) ٩/٢٨٤(؛ اموع ) ٥/٧٨(؛ البيان ) ٢/٦٧(الوسيط )    ٢( 
وهذا بناًء على أن القبض يف العقار وحنوه بالتخلية ، ويف املنقول بالنقل ، ويف املتناول باليد )    ٣( 

 .باليد بالتناول ، وال شك أن الربج من العقار ، فيكون القبض فيه بالتخلية 
 ) .٩/٢٨٣(؛ اموع ) ٥/٧٤(ينظر البيان  

 .ميعاً سال على وجه األرض منبسطاً، وكل ذائب مائع ، وماع مييع ملوع وهو الذوبانينماع من ا)    ٤( 
 .منبسطاً

 ) .٢٢٥ص) (ميع/مادة(املصباح املنري  
 .)٢/٢٠(؛ مغين احملتاج ) ب/٣٧(يه ؛ كفاية النب) ٩/٢٨٥(؛ اموع ) ٣/٢٥٦(روضة الطالبني )    ٥( 

)٢/٢٠(. 
 .ال عدده بيع الشيء ال يعلم كيله وال وزنه و: جزافاً )    ٦( 
 ) .٣٨ص) (جزف/مادة(؛ املصباح املنري ) ٤/١٣٣٧) (جزف/مادة(الصحاح  

 ) .٢/١٩(املنهاج )    ٧( 
 ) .ب/٣٧(كفاية النبيه )    ٨( 
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 .، كالوديعة ، والعارية  )١(ح قطعاً على انتزاعه ص

يف  ،إذا كان فيه كلفة فإنه يأيت فيه ما يأيت ينبغي :  )٢(قال ابن الرفعة 
 )٣(صح قطعاً ] ب٢٠٧/ل/[يف بيع السمك يف املاء ، ولو باعه من الغاصب 

] ب٢٠٧/ل[ولو جهل املشتري الغصب فله اخليار حني اطالعه عليه ، ولو 
يار ، وإن عجز بسبب قوة طـرأت للغاصـب أو   علمه فإن مل يعجز فال خ

وفيه وجه أشار إليـه  :  )٥(، قال الرافعي  )٤(ضعف طرأ للمشتري فله اخليار 
ينبغي التوقف فيه ، فإن الذي قاله اإلمام هنا أنـه إذا   )٦(وهذا الوجه  اإلمام

كان جاهالً خيري وإن مل يدخل وقت وجوب التسليم على التفصيل املذكور 

                                                 
 ) .٢/١٩(مغين احملتاج )    ١( 
قـول املنـهاج   : " ايل ونقله عنه العراقي حيث قـال  عوهذا القول جاء عنه يف املطلب ال)    ٢( 

ينبغي الـبطالن  : أنه لو باعه لقادر على انتزاعه صح ؛ قال يف املطلب : املغصوب واحلاوي يف 
فلو كان البائع قادراً على انتزاعه انعقد قطعاً ، ... فيما لو كانت قدرة املشتري حتتاج إىل مؤنة 

 " .قال يف املطلب إال إذا كان فيه كلفة فينبغي أن يكون فيه ما يف بيع السمك يف الربكة 
 ) .ب/١١٦(اوي فتير الحتر 
ومن هذا القبيل بيع املغصوب الذي ال يقدر على انتزاعه : " وما وجدته عنه يف الكفاية  

ح بيعه من غري الغاصب ، ويكفي يف ذلك غلبة الظن ال التحقق ، ويصح بيعـه  ـال يص
 منه ، وكذا من غريه إذا كان يقدر على نزعه منه عند الشيخ يف املهذب واملاوردي وابن

الصباغ واحملاملي ، وهو الصحيح عند غريهم ، لكن للمشتري اخليار إذا كان هو القادر 
على غصبه ، وقد جهل احلال عند الشراء ، وكذا إذا علم وعجز لضعف طرأ عليه ، أو 

 " .قوة طرأت للغاصب ، ويف الرافعي حكاية وجه أشار إليه اإلمام أنه ال خيار له 
؛ فتح العزيـز  ) ٦/٢٧٨(؛ احلاوي ) ٩/٢٨٣(املهذب : نظر ؛ وي) ب/٣٧(كفاية النبيه  

 ) .٨/١٢٥(مطبوع مع اموع 
 ) .٩/٢٨٥(اموع )    ٣( 

 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٤( 

 ) .٨/١٢٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 

 .وهذا التعليق من السبكي )    ٦( 



 

، ، وإذا علم فال خيار له ما مل يدخل وقت وجوب التسـليم   )١(الرباءة ل ايف أقو
حتصيله بنفسه ثبت اخليار فإذا توجه على البائع التسليم فعجز ومل يتمكن من 

يف  )٣(ومسألة الرافعـي  يف عجز البائع  )٢(املسألة ي على األصح ، وهذه للمشتر
البائع ؟ فيه احتمـال ؛   عجز املشتري وهل مراد اإلمام إذا ظن املشتري قدرة

البائع ، قبل توجه التسليم لكنه لو كان كذلك لثبت اخليار إذا اطلع على عجز 
ـ و ادعى املشـتري  ـول )٤(ه يأباه ـالق كالمـه ، وإطـعلي ز ، ـالعج
ـ ـف املشتـادر حلـت قـأن: ال البائع ـوق ـ ـري ول ـ ـه الفس ه ـخ قال
 . )٥(اوردي ـامل

 

 )٦( )نِصف معينِ من اِإلناِء والسيف ونحوِهما  والَ يصح بيع( قال 
والثوب النفيس وكل ما ينقص قيمتـه بقطعـة    )١(السهم  )٧(أي كنصل  )٦(

                                                 
 ) .١٨٦ص(وهو ما ورد سابقاً )    ١( 

 .....فإذا توجه على البائع التسليم : ألنه بدأها بقوله )    ٢( 

 .....ولو جهل املشتري : ألنه بدأها بقوله )    ٣( 

 .....ألنه مل يصرح اإلمام بقدرة البائع )    ٤( 

لست أقدر على انتزاعه ، مل يبطل البائع ، لكن يكون املشتري باخليار : ولو قال املشتري )    ٥( 
يع ، ألن ذلك عيب ، فإن ادعى البائع على املشتري أنه قـادر علـى   باخليار يف فسخ الب

 .انتزاعه ، وجب على املشتري الثمن ، وله الفسخ 

 ) .٦/٢٧٨(احلاوي  

 ) .٢/١٩(املنهاج )    ٦( 
النصل السهم العريض الطويل : حديدة السهم والرمح والسكني ، قال بان مشيل : النصل )    ٧( 

ما : السهم نفس النصل ، فلو التقطت نصالً لقلت : وقال . الطويل يكون قريباً من فتر 
نصل السـيف  : هذا السهم معك ؟ ولو التقطت قدحاً مل أقل ما هذا السهم معك فهو 

 .والسهم ، ومسى به لربوزه ، وصفاته وجالله 
 ) .٢/٦٩٨) (نصل/مادة(؛ ذيب الصحاح ) ٥/٤٣٢) (نصل/مادة(معجم ابن فارس  
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 )٢(قالوا ؛ ألنه ميتنع تسليمه شرعاً واملنع يف الثوب نـص عليـه الشـافعي    
ـ قسم ابن الوقال صاحب التقريب وهو القا )٣(واجلمهور   )٤(ال الشاشـي  ف

وهـو   )٦(يصح ، ونصره ابن الصـباغ   )٥(أبو الطيب واملاوردي والقاضي 
؛ ألنه قد يكون فيه غرض صحيح ، وال خالف يف الصـحة إذا   )٧(املختار 

.  )٨(ماليـه  اخلف ، أو ذراعاً من أرض ؛ ألنه مل يذهب بـه  باع أحد زوجي 
ال  من ثوب حيث قلنـا  )١٠(طريق من أراد شراء ذراع :  )٩(ال املصنف ـق

                                                                                                                        
هو : ود من اخلشب يسوى ويركب يف طرفه نصل يرمىِ به عن القوس ، وقيل ع: السهم )    ١( 

 .السهم نفس النصل : نفس النصل ، قال ابن مشيل 
 ) .٤/٤٩١) (سهم/مادة(؛ القاموس احمليط ) ٣/١١١) (سهم/مادة(لسان العرب  

 .حبثت عن قوله ومل أجده )    ٢( 
 .لنووي الغزايل والبغوي وابن القاص وا: ومنهم )    ٣( 
 ) .٩/٣١٧(؛ اموع ) ٣/٥٣١(؛ التهذيب ) ٢/٦٨(الوسيط : ينظر  

القاسم بن حممد بن علي الشاشي ، ولد اإلمام القفال الكبري اإلمام اجلليل ، أحـد أئمـة   )    ٤( 
من أجل كتب املذهب ، ذكره اإلمام أبو بكر البيهقي يف " التقريب " الدنيا من تصانيفه 

 .يخ أيب حممد اجلويين إىل الش" رسالته " 
 ) .٣٣٧،  ٢/٣٣٤(؛ طبقات الشافعية الكربى  )٢/٢٧٨(ذيب األمساء واللغات  

 ) .٦/٤٠٨(احلاوي )    ٥( 
ولو باع ذراعاً فصاعداً من ثوب نظـر إن مل يعـني   : " ه الرافعي حيث قال ـونقل قول)    ٦( 

القطع فهل يصح البيع ؟ فيه الذراع ، وإن عني نظر ، إن كان الثوب نفيساً ينقص مثنه ب
به قال صاحب التقريب ؛ كما لـو  ، ونعم ) أحدمها ( حكامها ابن الصباغ وغريمها : وجهان 

وهو الذي أورده الشيخ أبو حامـد وحكـاه   ) وأظهرمها ( باع ذراعاً معيناً من أرض أو دار 
 .لضرر صاحب التلخيص عن نصه ال ؛ ألنه ال ميكن التسليم إال باحتمال النقصان وا

 ) .٨/١٢٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 .وهذا قول السبكي )    ٧( 

السراج الوهـاج  ؛ ) ٩/٣١٧(؛ اموع ) ٨/١٢٨(ينظر فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٨( 
 ) .أ/٣٨(كفاية النبيه ؛ ) ب/١٤٣(

 ) .٩/٣١٧(اموع )    ٩( 

اية طرف اإلصبع الوسطى من اليد ، والـذراع   الذراع مسافة ما بني طريف املرفق إىل)    ١٠( 
 .الساعد ، وهو ما يذرع به أي يقاس : أيضاً هو 



 

صاحبه على شرائه ، مث يقطعه قبل الشراء مث يشتريه بعد  )١(يصح أن يواطي 
ويف هذا تسليم بأن فعل ذلك حـالل  : قلت .  )٢(قطعه فيصح بال خالف 

فليس من إضاعة املال اليت ال لغرض ، حىت حيرم ، وذلك يقتضي صحة البيع 
ثوب ، فلـذلك  من  بيع ذراع )٣(، وأما اإلناء والسيف فإمنا ذكرمها من منع 

ـ :  )٤(ي ـقال الرافع. حرم باملنع فيهما  ، اً ـالقياس طرد الوجهني فيه أيض
املشاع ،  ،معني ، احتراز من :  )٥(ول املصنف ـال ، وقـا قـو كمـوه

 )الَ ينقُص بِقَطْعه في اَألصح  ويصح في الثَّوبِ الَّذي( قال  )٦(يصح فإنه 

                                                                                                                        
؛ املصـباح  ) ٥/٣٤) (ذرع/مادة(؛ لسان العرب ) ٢/٣١٤) (ذرع/مادة(ذيب اللغة  

 ) .٧٩ص) (ذرع/مادة(املنري 
اليد املعتـرب يف  أن املراد به ذراع : الذراع مل يبينه األصحاب والظاهر : وقال الشربيين  

 .مسافة اإلمام واملأموم 
 ) .٤/٤٢٥(مغين احملتاج  
 .سم ٤٦.٢= والذراع كوحدة قياس تعادل  
 ) .٧٧ص(يف معرفة املكيال وامليزان اإليضاح والتبيان  

 .املواطاة من املوافقة واالتفاق )    ١( 
 ) .٢٥٥ص) (وطى/مادة(املصباح املنري  

وأوىل من ذلك كما قال الزركشي أن يشتريه : وقال الشربيين ) ٢٠-٢/١٩(مغين احملتاج )    ٢( 
وفرقوا بني . مشاعاً مث يقطعه ؛ ألن بيع اجلزء املشاع جائز مطلقاً ويصري اجلميع مشتركاً 

 . الثوب واألرض ؛ بأن التميري يف األرض حيصل بنصب عالمة بني امللكني 
؛ روضـة  ) ٩/٣١٧(؛ امـوع  ) ٨/١٢٨(مطبوع مع امـوع  فتح العزيز : وينظر  

 ) .٣/٣٥٧(الطالبني 
 .ومنهم الشيخ أبو حامد وابن القاص والبغوي )    ٣( 
 ) .٨/١٢٨(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٥٣١(التهذيب : ينظر  

 ) .٨/١٢٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٤( 

؛ ) ٩/٣١٦(؛ امـوع  ) ٨/١٢٨(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٢/٦٨(الوسيط )    ٥( 
 ) .ب/١٤٣(؛ السراج الوهاج ) ٣/٣٥٧(روضة الطالبني 

 ) .٣/٣٥٧(روضة الطالبني )    ٦( 

طعه
 بق
ص
ينق

ال 
ما 

يع 
م ب
حك

 



 

ال ؛ ألنه ال خيلوا عن تغري عني املبيع ، وهـذا  : ، والثاين  )٢(ر لعدم احملذو )١(
طالقهمـا ،  إل )٤(وإىل صـاحب التلخـيص    )٣(منسوب إىل ظاهر الـنص  

بالقطع ، وشـرط بيـع    صاإلطالق على ما ينق ،محلوا ذلك  )٥(واجلمهور 
الذراع من الثوب واألرض وغريمها ، أن نعني ابتداؤه وانتهاؤه فـإن عـني   

من الوسط مثالً ،  اءه وجهته ومل يعني انتهاؤه كفى يف األصح وإن ابتدابتداؤ
 . )٦(ومل يعني جهته مل يصح قطعاً 

 )٨( عإن شاء اهللا يف بيع صا )٧( هنذكرساً فوإن أطلق الذراع أو قال مشاع
 )٢(وحنوها قال الرافعـي   )١(صربة ، ولو باع جزءاً معيناً من اسطوانة من  )٨(

                                                 
 ) .٢٠-٢/١٩(املنهاج )    ١( 

 .وهذا احملذور هو النقص وتضيع املال احملتمل يف الثوب الذي ال ميكن قطعه )    ٢( 

 .ظاهر نص املنهاج السابق )    ٣( 
 .باملنع يف ما ميكن قطعه من الثوب وما ال ميكن قطعه دون تفصيل : ألن ابن القاص قال )    ٤( 

. 
؛ امـوع  ) ٨/١٢٨(فتح العزيز مطبوع مع امـوع  : ؛ وينظر ) ٣٢٦ص(التلخيص  

 ) .٣/٣٥٧(؛ روضة الطالبني ) ٩/٣١٧(
ـ  : ويف ذلك يقول الرافعي )    ٥(  ع كالكربـاس  وإن كان الثوب مما ال ينقص بالفصـل والقط

 :ق ، فقد حكى الغزايل وشيخه فيه وجهني ـالضي
) والثـاين  ( وهو الذي أورده اجلمهور أنه يصح ؛ لزوال املعىن املذكور ) ا ـأصحهم(  

املنع ؛ ألن الفصل ال خيلو عن تغري لغري املبيع ، وهذا فيما أورده اإلمام واختيار صاحب 
 .التلخيص 

 .) ٢/٦٨(الوسيط : ؛ وينظر ) ٨/١٢٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 .) ب/١٤٣(؛ السراج الوهاج ) ٣/٣٥٧(؛ روضة الطالبني ) ٩/٣١٦(اموع )    ٦( 
 ) .٢٥١-٢٥٠ص(سيأيت تفصيل ذلك )    ٧( 
أربعة أمداد وذلك مخسة أرطال وثلث بالبغـدادي ،   مكيال ، وصاع النيب : الصاع )    ٨( 

 .جرام ) ٣٢٦٩(لتر أو ) ٤.١٢٧(وهو ما يعادل تقريباً عند 
؛ اإليضاح والتبيـان يف معرفـة   ) ٣/٥٦() صوع/مادة(النهاية يف غريب احلديث واألثر  

 ) .١٣٤ص) (صوع/مادة(؛ املصباح املنري ) ٥٧ص(املكيال وامليزان 



 

كان قطعة واحـدة  ] أ٢٠٨/ل/ [يصح ، وإال فإن إن كان فوقه شيء مل  )٢(
فإن جعل  )٤(أو آجر  )٣(] لنب [ من طني أو خشب مل يصح ، وإن كان من 

القطع من بعض اآلجرا واللنب مل جيز ، وإن جعل القطع يف غري ذلك كالطني 
ـ ـي أن يكـه ينبغـذا كلـ، وه )٥(از ـوحنوه ج ـ ـون تعريف ى ـاً عل

نبغي الصحة في )٧(ا على طريقة صاحب التقريب أم )٦(ق ـا سبـع فيمـاملن
إذا كان مما ينتفع به بعد قطعه ، ولو كان الذي فوق املبيع لغري يف مجيع ذلك 

مل يصح المتناع التسليم وفيـه   )٨(قال ابن الرفعة البائع حبيث ال جيوز هدمه 
والعلو ان التسليم بالتخلية مل مينع كما إذا كان السفل لواحد ـألنه إذا كنظر ؛ 
اجلواز إذا جعل القطع من الطني ؛ ألنه وارد علـى   )٩(، واستشكل الرافعي  آلخر

نقص قيمة البـاقي ، وإن مل يكـن   وقع بعض اجلدار ي نّإما هو قطعة واحدة ، و
لو باع جذعاً يف بناء مل يصح ؛ ألن اهلـدم يوجـب   وهلذا قالوا ، قطعة واحدة 

                                                                                                                        
 .جسم صلب ذو طرفني متساويني على هيئة دائرتني متماثلتني واملراد به السارية أو العمود)    ١( 
 ) .١/١٧(؛ املعجم الوسيط ) ١٠٥ص) (سرى/مادة(صباح املنري امل 

 ) .٨/١٢٨(مطبوع مع اموع فتح العزيز )    ٢( 
 .الَلَبِن الذي يبىن به وهو ما يعمل من الطني )    ٣( 
وهي فـوق  ) . ٢٠٨ص) (لنب/مادة(؛ املصباح املنري ) ٦/٢١٩٢) (لنب/مادة(الصحاح  

 " .ل " السطر 
 )٤    (الذي يبىن به ، فارسي معرب وهو الَلَبِن إذا طبخ اآلج ر. 
 ) ..٢ص) (أجر/مادة(؛ املصباح املنري ) ٢/٥٧٦) (أجر/مادة(الصحاح  

 ) .٨/١٢٨(مطبوع مع اموع فتح العزيز )    ٥( 
 .ينظر الصفحة السابقة )    ٦( 
 ) .ب/٣٨(النبيه  ؛ كفاية) ٨/١٢٨(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
إذا باع شيئاً معيناً من جدار أو اسطوانة نظر ، إن كان فوقه شيء مل جيز : " ث قال ـحي)    ٨( 

 " .؛ ألنه ال ميكن تسليمه إال دم ما فوقه 
 ) .ب/٣٨(كفاية النبيه  

 .إن كان قطعة واحدة من طني أو خشب أو غريمها مل جيز : وذلك بقوله )    ٩( 
 .ويف جتويز البيع إذا كان من لنب أو آجر اشكال :  وقال أيضاً 
 ) .٨/١٢٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

ن الطني الـذي بـني   أألول ؛ بأن الغالب عن ا )٢(وأجاب ابن الرفعة  )١(النقصان
انفراده فقـط  اللبنات ال قيمة له ، وعن الثاين ؛ فإن تنقيص باقي اجلدار من جهة 

، ولو باع فصـاً يف  وهو ال يؤثر وأما اجلذع فإن إخراجه يؤثر ضعفاً يف اجلدار نفسه 
تاح فوذكر بعض شارحي امل: قال . أنه كبيع جذع يف بناء  )٣(خامت ذكر الرافعي

وال ملكـاً  صدرها ، ال يلي شـارعاً   لو باع داراً إال بيتاً يف يف تفاريع املسألة )٤(
وهذا باب يف فتحه :  )٦(قال الرافعي  )٥(على أنه ال ممر له يف املبيع ال يصح البيع 

وهو : قلت  )٧(إىل القول الذي نصره ابن الصباغ فتحه بعد ، ويتأكد مبثله امليل 
 .)٨(]اخليار[

، إن أطلق أو شـرط   يع الصوف على ظهر الغنم يف حيااب :فرع 
، وكذا إن أطلق شرط اجلز على األصح ، وإن  )١٠(من أصله باطل  )٩(اجلز 

                                                 
 ) .٢/٢٠(؛ مغين احملتاج ) ٣/٥٣١(؛ التهذيب ) ٦/٥٣١(احلاوي )    ١( 
 ) .٢/٢٠(؛ وينظر مغين احملتاج ) ب/٣٨(كفاية النبيه )    ٢( 
 ) .٨/١٢٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
حملمد بـن  املفتاح هو من الكتب املذهبية للشافعية ، وهو البن القاص ومن شروحه شرح )    ٤( 

والشيخ منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ) هـ٤٧٠ت(عبد امللك الطربي يف جملد 
وعليه زيادة أليب علي حسني بن حممد الزجاجي واحلسن بـن القاسـم   ) هـ٤٢٩ت(

ـ ٤٨٠ت(ة بن إمساعيل بن سالمة املقدسي لسالموشرح ) هـ٣٥٠ت(الطربي  ، ) هـ
 .) هـ٥٦٣ت(وي القاضي ، أبو احلسني فسوعلي بن أمحد ال

؛ ) ٤/٦٢(و ) ٣/٢١٧(؛ طبقات الشـافعية الكـربى   ) ١٠/٥(اموع تكملة : ينظر  
 .) ٢/٦٢١(كشف الظنون 

 ) .٣/٣٥٧(روضة الطالبني )    ٥( 
 ) .٨/١٢٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 
 ) .٨/١٢٩(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
 .لعله يقصد وهو املختار )    ٨( 
 .اجلز هو القطع يف الصوف وغريه ، واستجز الصوف حان جزازه ، أي قطعه )    ٩( 
 ) .٣٨ص) (جزز/مادة(املصباح املنري  

 . "عِ اللَّبنِ يف الضرعِ والصوف علَى الظَّهرِ عن بي ى النيب " ودليل عدم جوازه هو )    ١٠( 
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ليس فيه احتمال ، وبعد موا يصح ، إذ  )٢(، وللغزايل  )١(عني موضع اجلز صح 
، وجتـوز   ال ؛ ألنه يتعيب به اجللد:  )٣(، وقال القاضي حسني  يف استيعابه إيالم

 )٦() ٥(للبغوي تبعاً  )٤(الوصية بالصوف على ظهر الغنم خبالف البيع قاله الرافعي 

القـبض  أي بعد  )٧( )والَ الْمرهون بِغيرِ إِذْن مرتهِنِه ( قال ، ] ب/٢٠٨/[

                                                                                                                        
ما جاء يف النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللنب : السنن الكربى ، كتاب البيوع ، باب  

 ) .٥/٣٤٠(يف ضرع الغنم والسمن يف اللنب 
هـذا  : ال وقال تفرد به عمر بن فروخ وليس بقوي ، وأرسله عنه وكيع ، وأخرجه موقوفاً وق 

 .هو احملفوظ 
وألنه قد ميوت احليوان قبل اجلز فيتنجس شعره ، وذلك غرر من غري حاجة فلم جيز ؛ وألنه ال 

 " .ميكن تسليمه إال باستئصاله وال ميكن ذلك إال بإيالم احليوان وهذا ال جيوز 
 ) . ٩/٣٢٧(؛ اموع ) ٣/٥٣٢(؛ التهذيب ) ٩/٣٢٧(املهذب  

: ولو قبض على كفلة من الصوف ، وهي قطعة مجعها ، وقــال  : " ل النووي ويف ذلك يقو)    ١( 
 " .بعتك هذه صح بال خالف ، كذا قاله إمام احلرمني والغزايل 

 ) .٩/٣٢٧(اموع  
 ) . ٢/٧٥(الوسيط )    ٢( 
يه بيـع  ويف تعليق القاضي احلسني يف باب الوقت الذي حيل ف: " ونقل قوله ابن الرفعة حيث قال )    ٣( 

الثمار ، أنه إذا سلخ اجللد فباع ما عليه من شعر دون اجللد مل يصح ؛ ألنه ال ميكن اسـتيعاب  
 " .مجيعه باجلز ؛ ألنه يتعيب به اجللد ويتضرر به البائع 

 ) .أ/٣٨(كفاية النبيه  
 ) .٨/١٥٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٤( 
مسع من أيب بكر بن خلف ، وأيب ) هـ٥٢٩-٤٥٨(أبو علي  احلسن بن مسعود الفراء البغوي ،)    ٥( 

يف القاسم الواحدي املفسر ، وأيب تراب املراغي كان إماماً فاضالً ، حفظ املذهب ، وكـان مصـيباً   
 " .معامل الترتيل " " شرح السنة " " التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي " الفتاوي ، من مصنفاته 

 ) .٤/٤٣(طبقات الشافعية الكربى  
وال جيـوز بيع الصوف على ظهر الغنم ؛ ألنه إن مل يشترط القطع ، فهـو  : وعلل لذلك بقوله )    ٦( 

 .يزداد ، وما يزداد ال يكون داخالً يف البيع ؛ خبالف الوصية ؛ ألا تقبل الغرر ما ال يقبله البيع 
 ) .٣/٥٣٢(التهذيب  

قدمي وتأخري يف املخطوط حيث قدم قول النووي ينبغي التنبيه أن حصل ت) ٢/٢٠(املنهاج )    ٧( 
وأشار إىل ذلك فوق كلمة قال خبط غري مفهـوم ،  " والَ يضر تعلُّقه بِذمته " يف املنهاج 

غري أنين ومن متابعيت لنص املنهاج عرفت بأن هناك تقدمي وتأخري فقدمت املتأخر ، حىت 
 .ومن حيث تسلسل العبارات الفقهية خيرج سليماً مرتبطاً مع بعضه يف اجلمل ، 

ون
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،  )٢(، ولإلمام احتمال يف إحلاقه بـاملفلس   )١(سواء عاد إىل يد الراهن أم ال 
، وبيعه من املـرن   )٣(قوفاً على قول وإن أبطلنا بيع الفضويل حىت يقع مو

أن كالم شيخه  )٤(صحيح لكن إذا ابتدأ الراهن بسبق اإلجياب حكى اإلمام 
 .تقتضي تردداً يف صحته 

كـاملرهون   )٥( )والَ الْجانِي الْمتعلِّقِ بِرقَبته مالُّ في اَألظْهرِ ( قال 
                                                 

ال يصح بيع املرهون بعد قبضه بغري إذن مرنه للعجز عن تسليمه شرعاً ؛ أما قبل قبضه أو )    ١( 
ويلتحق باملرهون كل عني استحق حبسها كما لو . بعده بإذن مرنه فيصح النتفاء املانع 

 .ح كما نقل اإلمام االتفاق عليهقصر الثوب أو صبغه ، املرهون من املرن قبل فكه صحي

اوي فت؛ حترير ال) ب/١٤٣(؛ السراج الوهاج ) ٨/١٢٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 ) .٢/٢٠(؛ مغين احملتاج ) ب/١١٦(

 .الفلس مصدر أفلسته مبعىن من صارت درامهه فلوساً وزيوفاً )    ٢( 

 ) .٢/٩٥٩) (فلس/مادة(الصحاح  

 .املديون مفلساً مبنعه من التصرف يف ماله  جعل احلاكم: ويف الشرع  

؛ وشرح حـدود ابـن   ) ٦١٨ص(وسائل األسالف : ؛ وينظر ) ٢/١٩١(مغين احملتاج  
 ) .٢/٤٩١(؛ والدر النقي ) ٢/٤١٧(عرفة 

 .وهو البائع مال غريه بغري إذنه وال والية : بيع الفضويل )    ٣( 

 ) .٢/٢١(مغين احملتاج  

 .ة بطالن بيع الفضويل واملشهور عند الشافعي 

 ) . ٢٣٧ص(بيع الفضويل تفصيل سيأيت ول) . ٩/٢٦١(اموع  

وبيع املرهون من املرن قبل فكه صحيح كما نقـل  " وما وجدته عنه كما نقله الشربيين )    ٤( 
 " .اإلمام االتفاق عليه 

 ) .٢/٢٠(مغين احملتاج  
ن يباع ، ويصرف مثنه إىل اجلناية وإن كانت قيمته ومعىن التعلق بالرقبة أ) ٢/٢٠(املنهاج )    ٥( 

قيمته أقل من أرشها ملا فيه من إبطال حق من التمكن من الفداء ، ويستثىن من التعلـق  
جناية غري املميز واألعجمي الذي يعتقد طاعة آمره بأمر سيده أو غريه فإا تكون على بالرقبة 

 .اآلمر ، وال يتعلق الضمان برقبته على األصح 

اين
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يصح ؛ ألنه حق ثبـت  : والثاين . على الرهن  )١(ة تقدم وأوىل ؛ ألن اجلناي
، قال الشيخ أبو  )٢(بغري رضى السيد ، وال يستقر إال عند امتناعه من الفداء 

كل حق تعلق بعني مال اإلنسان باختياره منع البيع قوالً واحـداً ،  : حامد 
 )٤( كـاة فعلى قولني كما ذكرنا هنا ويف مال الز )٣(وإذا تعلق بغري اختياره 

وجوب ، وحكم  )٥(وخرج قول ثالث أنه موقوف إن فدى نفذ ، وإال بطل 
اص فيه ـذي ال قصـد الـوالعم )٧(د ـالعم هـوشب )٦(أ ـال باخلطـامل
االً ، سـواء  ـ، أو بإتالف العبد م )٩(قصاص عفى على مال  )٨(] أو فيه [ 

                                                                                                                        
 ) .٤/١٣٠( احملتاج مغين 

ألنه حق آلدمي تعلق برقبة العبد ، فمنع صحة البيع كالرهن ، بل حق اجلناية آكد ؛ ألا تقـدم  )    ١( 
 .على الرهن 

 ) .٥/٣٢١(البيان  
؛ فتح العزيز مطبـوع مـع   ) ٣/٤٦٥(؛ التهذيب ) ٦/٤٥٦(؛ احلاوي ) ١١٨ص(خمتصر املزين )    ٢( 

 ) .٨/١٣٠(اموع 
 .إن تعلق احلق بغري اختيار املالك فال مينع من صحة البيع كحق الزكاة وبه قال املزين  )   ٣( 
 ) .٨/١٢٩(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٦/٢٦٥(البحر : ؛ وينظر ) ٧٩ص(خمتصر املزين 

 .من النماء والزيادة ، ألا تثمر املال وقيمته : الزكاة لغة )    ٤( 
 ) .٣/١٨٤٩( )زكى/مادة(لسان العرب  
 " .اسم ملا خيرج من مال ، طهرة له : " ويف االصطالح  
؛ ) ٢/٢٥٥(؛ ومواهب اجلليـل  ) ٢/١٥٣(فتح القدير : وينظر ) . ١/٤٦٢(عجالـة احملتاج  

 ) .٢/١٦٦(وكشاف القناع 
-٣/٣٥٦(؛ روضة الطـالبني  ) ٨/١٣٠(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٦/٤٦٥(التهذيب )    ٥( 

 ) .أ/١١٧(؛ حترير الفتاوي ) ٣٥٧
 .أن ال يقصد اجلاين باجلناية عني اين عليه ، فهذا هو اخلطأ )    ٦( 
؛ وشـرح حـدود ابـن عرفـة     ) ١٨٤ص(خمتصر القدوري : ؛ وينظر ) ٤/٦(مغين احملتاج  

 ) .٢/٤٨٥(؛ والدر النقي ) ٢/٦٣٢(
 =.د أن يقصد جناية مبا ال يقتل غالباً فهذا هو شبه العم)    ٧( 
؛ وشرح حدود ابن عرفـة  ) ١٨٤ص(؛ وينظر خمتصر القدوري ) ٤/٦(مغين احملتاج = 

 ) .٢/٤٨٥(؛ والدر النقي ) ٢/٦٣٢(
 " .ل " فوق السطر )    ٨( 
 .وهي املال الواجب جبناية على احلر يف نفس أو فيما دوا : وهو االنتقال إىل الدية )    ٩( 



 

 ، وحمـل  )٢(إقرار السيد ، أو  )١(ة نيمنا يتعلق بالرقبة إذا ثبت بالبيف ذلك ، وإ
كان معسـراً   ء أو قبل اختياره وهو موسر ، فإنإذا باعه قبل الفدا اخلالف

، وإن كان قبله  )٣(على اخلالف ، وإن كان بعد الفداء صح : بطل ، وقيل 
أنه  )٥(يصح ، ومقتضى إطالق املاوردي :  )٤(ولكن بعد اختياره قال البغوي 

ـ ـو رجـار الفداء لـتيألن اخ ؛على اخلالف وهو احلق  ه قبـل  ـع عن
ـ ـا سيأتـح ، كمـداء صـالف ـ ـي إن ش ـ ـاء اهللا ف  )٦(اب ـي كت
، وإنه ممن يوافق على ذلك ، وكذا قوله أنا أفديه  )١(والبغوي  ، )٧(راح ـاجل

                                                                                                                        
ح حدود ابن عرفـة  ؛ وشر) ١٧٨ص(تصر القدوري خم: ؛ وينظر ) ٤/٧١(مغين احملتاج  

 ) .٢/٩٣٠(ملسائل ا ؛ ورؤس) ٢/٦٢١(
 .البينة هي الداللة والعالمة الواضحة ، وهم الشهود )    ١( 
 ) .٢٣١ص(؛ أنيس الفقهاء ) ٢/٨١٩(؛ الدر النقي ) ١/٩٨(املغرب  

 ) .٤/١٣٠(مغين احملتاج )    ٢( 
 ) .٣/٣٥٨(روضة الطالبني )    ٣( 
ولو باع عبداً قد جىن جناية موجبة للمال أو أتلف مـاالً  : وقال فيه ) ٣/٤٦٥(التهذيب )    ٤( 

 .إن باعه بعد اختيار الفداء جاز : نظر  –إلنسان ؛ فتعلق الضمان برقبته 
 :إقرار العبد باجلناية ضربان : حيث جاء عنه )    ٥( 
تلف ، فـإقراره متعلـق بذمتـه دون    ما يوجب املال جبناية اخلطأ ، أو قيمة امل: أحدمها  

ه ، إال أن يصدق السيد ، أو تقوم به بينة فيلزم يف رقبته ، وإمنا مل يتعلـق إقـراره   ـرقبت
 :برقبته ألمرين 

أال تـرى أن  . ن الرقبة ملك لسيده ، فلم جيز أن ينفذ إقراره من غري ملكـه  إ: أحدمها  
 .إقرار السيد ا الزم يف رقبته ؛ ألا يف ملكه 

وم يف هذا اإلقرار ، إضراراً بسيده ليخرج من ملكه ، فصار كإقرار هتأن العبد م: الثاين  
 .اجلاين باخلطأ ال يقبل على عاقلته 

 ) .٦/٤٥٦(احلاوي  
 .مل يصل إال لغاية كتاب الطالق  هومعلوم أن)    ٦( 
ينـة للعضـو ، أو ال   اجلراحة إما ما كانت مزهقة للروح أو مب: يف االصطالح اجلراحة )    ٧( 

 .حيصل واحد منهما 
؛ شرح حدود ابـن عرفـة   ) ١٨٤ص(خمتصر القدوري : ؛ وينظر ) ٤/٥(مغين احملتاج  

 ) .٣/٧٠٨(؛ والدر النقي ) ٢/٦٢٠(



 

ترتيبه على أن األرش يتعلق  )٢(؛ ألنه وعد وأما صريح االلتزام ففي النهاية يل 
، وعند اإلمام فعلى  قبة ، واألصح عند األكثرين البالربذمة العبد مع تعلقه 

 .األول ال يفيد التزامه وال ضمانه ، وعلى الثاين تردد ، وميله إىل الصحة 

ولو سلمنا اللزوم فما الدليل على أن ذلك يقطع التعلق املانع من البيع 
يتعلق جبميـع  ] أ٢٠٩/ل/ [وأرش اجلناية ا ضعف ما قاله البغوي فظهر ذ

،  )٣(أو أكثر ، وكذا إن كان أقل على ظاهر النص ة ، إن كان مثل قيمتها بالرق
إثبات خالف فيه ، وإذا برئ من بعضه ففـي كـالم    )٤(وحاول ابن الرفعة 

  ، هو كـاملرهون : وقيل ل القدرة ، بيف الوصية مما يقتضي أنه تق )٥(الرافعي 

                                                                                                                        
 ) .٤٦٦-٣/٤٦٥(التهذيب )    ١( 
ا السيد  إذا تعلق األرش بالرقبة ؛ بأن بينة جبناية العبد أو أقر: " ويف ذلك يقول الشربيين )    ٢( 

 " .فال وجه إال القطع بالتعلق بذمة العبد : قال اإلمام 
 ) .٤/١٣٠(مغين احملتاج  

طوع ماكلـه  تفإن كانت اجلناية ال تبلغ قيمة العبد املرهون ، ومل ي: " حيث قال الشافعي )    ٣( 
ا بقي منه بأن يفديه مل جيرب سيده وال املرن على أن يباع منه إال بقدر اجلناية ، ويكون م

ولو جىن العبد املرهون جنايـة  .. مرهوناً ، وال يباع كله إذا مل تكن اجلناية حتيط بقيمته 
عمداً ، كان للمجين عليه أو وليه اخليار بني األرش والقصاص ، فإن اختار األرش كان 

 " .يف عنق العبد يباع فيه كما يباع يف اجلناية اخلطأ 
 ) .٤/١٣٠(حملتاج مغين ا: ؛ وينظر ) ٣/١٥٩(األم  

أكثر فال إشـكال   برقبة العبد إن كان بقدر قيمته أورش اجلناية إذا تعلق أ: " حيث قال )    ٤( 
بأنه يتعلق جبملة رقبته ، وإن كان أقل فهو يتعلق جبميع الرقبة أو بقدره فيها خالف أشار 

 . "إليه الغزايل عند الكالم يف أن الزكاة هل يتعلق بالعني أو بالذمة ؟ 
 ) .ب/٣٠(كفاية النبيه  

 =) .٧/١٣(فتح العزيز )    ٥( 
واستشكل بأن تعلق الرهن باملرهون ، دون تعلق اين عليه برقبة العبد ومع ذلك لـو  = 

أبرأ املرن عن بعض الدين مل ينفك شيء من الرهن ، وقد يغرق بأن التعليـق اجلعلـي   
 .أقوى من الشرعي 

 ) .٤/١٣٠(مغين احملتاج  



 

ع ـق قطـو استحـالف ، ولـال خـب )١( )والَ يضر تعلُّقُه بِذمته ( قال 
وكَذَا تعلُّق القصـاصِ فـي   ( قال .  )٢(ه ـع بيعـمل مين] أ٢٠٨/ل[طرفه 

مينع بيعه ؛ ألن للمستحق العفو  :والثاين .  )٤(كاملريض واملرتد  )٣( )اَألظْهرِ 
، صححها ابـن   )٦(إذا كانت اجلناية قصاصاً  ، وطريقة القولني )٥(على مال 
،  )١(يردها كما بينه يف شـرح املهـذب    )٧(رون وكالم الشافعي أيب عص

                                                 
ويقصد ال يضر تعلق األرش بذمته دون رقبته ، وينبغي التنبيه إىل أن هنا ) ٢/٢٠(املنهاج )    ١( 

 .حصل التأخري 
ولو باع عبداً وجب عليه قطع السرقة ، يصح قوالً واحداً ؛ وهـو  : " وفيه يقول البغوي )    ٢( 

 " .كعيب به ، مث إن كان املشتري عاملاً ، ال خيار له إذا قطعت يده 
 ) .٥/٣٢٤(؛ البيان ) ٤٥٨-٦/٤٥٧(احلاوي : ؛ وينظر ) ٣/٤٦٦(التهذيب  

 ) .٢/٢٠(املنهاج )    ٣( 
 .الرجوع : من االرتداد ، وهو : املرتد يف اللغة )    ٤( 
 ) .٢/٤٧٣) (ردد/مادة(الصحاح  
قطع اإلسالم بنية أو قول كفر أو فعل ، سواء قاله استهزاء أو عناداً : " ويف االصطالح  

 " .أو اعتقاداً 
؛ أخصر املختصـرات  ) ٢/٦٣٤(شرح حدود ابن عرفة : ؛ وينظر ) ٤/١٧٣(املنهاج  

 ) .٢٥٤ص(
وإن اشترى عبداً مرتداً صح البيع قوالً واحـداً ،  : " ويف حكم بيع املرتد يقول العمراين  

الم ، ألن الردة ال تزيل ملك مالكه عنه وإمنا خيشى هالكه بالقتل ، ويرجى سالمته باإلس
فيصح بيعه ؛ كاملريض ، فإن كان املشتري عاملاً بردته مل يثبت له اخليار ، كما لو اشترى 

ثبت له اخليار . عبداً مريضاً ، وهو عامل مبرضه ، فإن مل يعلم بردته ، مت علم قبل أن يقتل 
 " .يف فسخ البيع ؛ ألنه عيب 

 ) .٥/٣٢٤(البيان  
؛ البيـان  ) ٣/٤٦٥(؛ التهـذيب  ) ٦/٤٠٩(احلـاوي  : ظر ؛ وين) ٢/٢١(مغين احملتاج )    ٥( 

)٥/٣٢١. ( 
قصاصاً وال عفـو ، فاملـذهب    –يعين اجلناية  –أما إذا أوجبت : ولذلك يقول النووي )    ٦( 

 =.فيه القوالن : وقيل . صحة البيع ، كبيع املريض املشرف على املوت 
 ) .٣/٣٥٨(روضة الطالبني = 

 ) .١٥٩،  ٣/١٥٧(األم )    ٧( 
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ح يف ـصح )٢(ا يوجب املال ، والرافعي ـع فيمـوالقائلون ا قاطعون باملن
ـ  ة ـع بالصحـاص القطـي القصـف حرـالش ق ـوإن القـولني يف تعل
 )٣(فيهما يف احملـرر  يحة ، ولكنه حكى اخلالف ال وهي الطريقة الصحـامل

ـ ـا أن يكـ، فأم )٤(ف ـصنه املـوتبع ـ ـون اختياراً من ي احملـرر  ـه ف
ـ  )٥(ن ـالطاردة للخالف يف الصورتية ـة الثالثـللطريق ـ ـ، وه ة ـي طريق

رق ، وأما أن يكون مجع ـإا أشبه الط:  )١(م يسل، وقال  )٦(ران ـن خيـاب
                                                                                                                        

 .ومل أجده يف اموع ووجدته يف البيان فلعله قصده )    ١( 
الثاين منـهما ال  : إذا باع عبد ، وقد جىن ، فهل يصح البيع ؟ فيه قوالن : قال العمراين 

يصح البيع ، وهو اختيار الشافعي ، مث اختلف أصحابنا يف موضع القولني على ثـالث  
 : طرق 
 .احلالني سواء كانت اجلناية عمداً أو خطأ  القوالن يف: من قال : أوهلما 
القوالن أن كانت اجلناية عمداً ، فأما إذا كانت خطأ فال يصح : منهم من قال : الثاين 

 .البيع قوالً واحداً 
القوالن إذا كانت اجلناية خطأ ، فأما إذا كانت عمداً صح البيع : منهم من قال : الثالث 

فيـه  : وهذه الطريقة أصح ؛ ألن الشافعي قال : حامد  قـوالً واحداً ، قال الشيخ أبو
 " .قوالن 

 ) .٥/٣٢١(البيان  
 ) .٤٩٧-١٠/٤٩٦(فتح العزيز : ينظر )    ٢( 
وال يصح بيع املرهون بغري إذن املرن ، وكذا بيع العبـد اجلـاين   : " وفيه يقول الرافعي )    ٣( 

للتعلق بالذمة ، وكذا تعلق القصاص به  الذي تعلق برقبته املال يف أصح القولني ، وال أثر
 " .يف األصح 

 )٢/٤٩٣. ( 
 ) .٣/٣٥٨(روضة الطالبني )    ٤( 
وإذا وقع السؤال عن بيع العبد اجلاين مطلقاً فاجلواب : " وقد ذكرها أيضاً يف فتح العزيز )    ٥( 

 أنه إن كانت اجلناية موجبة للقصاص فهـو صـحيح ، وإن  ) أحدها ( فيه ثالث طرق 
إن كانت موجبة للمال فهو غري صـحيح ، وإن  ) والثاين ( كانت موجبة للمال فقوالن 

 =" .طرد القولني يف احلالتني ) والثالث ( كانت موجبة للقصاص فقوالن 

 ) .٨/١٣١(فتح العزيز مطبوع مع اموع =

 . )٨/١٣٠(مطبوع مع اموع ينظر قوله يف فتح العزيز )    ٦( 



 

وكـذا تعلـق   : الطرق وأخذ األصح منها ، فعلى هذا كان ينبغي أن يقول 
 . بطالن البيع يف العمد واخلطأ )٣(، وصحح الروياين  )٢(على املذهب القصاص 

عتق اجلاين عمداً أو خطأً إن جوزنا البيع فالعتق أوىل ، وإال  :فرع 
ومنهم من قطع بالنفوذ مـن املوسـر   ] ب٢٠٩/ل/ [،  )٤(فأقوال املرهون 

عسـراً  إن كـان م :  )٦(وقال الرافعي .  )٥(وبعدمه يف املعسر خبالف الرهن 
، وإن كان موسراً فثالثة أقوال أصحها النفوذ ،  )٧(ال ينفذ : فأصح القولني 

موقوف ، إن فداه نفذ وإال فال ، وهذا اإلطالق جيب أن يكـون يف   وثالثها

                                                                                                                        
كان فقيهاً ) هـ٤٤٧-٣٦٥(بن أيوب بن سلَيم ، أبو الفتح الرازي الشافعي املفسر سلَيم )    ١( 

غريـب  " يف التفسـري  " ضياء القلـوب  " أصولياً رأساً يف العلم والعمل من مصنفاته 
 .تويف غريقاً " ث ـاحلدي

 .) ٣/٢٧٥(الذهب  ؛ شذرات) ٤/٣٨٨(طبقات الشافعية الكربى  
أي أوىل مـن نـص املنـهاج يف    ) كان التعبري باملذهب أوىل ( يين ويف ذلك يقول الشرب)    ٢( 

 .األظهر
 ) .٢/٢١(مغين احملتاج  

البيع باطل وهو املختار ، ألن : أحدمها : إذا جىن عبده مث باعه فيه قوالن : " حيث قال )    ٣( 
هون قبـل  وذا أقول ؛ ألن الرقبة مرهونة له باجلناية ، وال جيوز بيع املر: الشافعي قال 

 " .االنفكاك 
 ) .٦/٢٦٤(البحر  

 " .فيه ثالثة أقوال ، كعتق العبد املرهون : " وحىت تستقيم العبارة فاألصح أن يقول )    ٤( 
 ) .٥/٣٢٥(البيان  

 . ) ٨/١٣١(ز مطبوع مع اموع فتح العزي)    ٥( 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٦( 
ون ؛ حيث اختلف القول فيه ؛ موسراً كان أو معسراً ؛ ألن يف وذلك خبالف إعتاق املره)    ٧( 

اجلناية إن كان موسراً ينتقل حق اين عليه من رقبة العبد إىل ذمة املوىل ؛ وهـو يقـدر   
 =على نقل حق اين عليه إىل ذمته باختيار الفداء ، ويف املرهون ال يقـدر ، وإن كـان  

ه متعلق برقبة العبد ال غري ، فلو نفذنا إعتاقه مـع  معسراً فال ينفذ ، ألن حق اين علي=
 .اإلعسار بطل حق اين عليه 

 ) .٣/٣٥٨(؛ روضة الطالبني ) ٥/٣٢٥(؛ البيان ) ٣/٤٦٦(التهذيب  
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، ولـوال   )١(املتعلق برقبته مال ، والقول بالوقف هو الذي حكيناه يف بيعـه  
مث  العتق مث جىنالبيع ، وإذا علق إن كالم الرافعي تفريع على منع : ذلك قلنا 

الصفة فعـل العبـد   ] ب٢٠٩/ل[وجدت الصفة ، وحكمنا بالعتق وكانت 
 .ه ، وإال فعلى السيد ـرش يف ذمتفاأل

رش من د خمري إن شاء سلم اجلاين ليباع ، ويؤخذ األـالسي :فرع 
ـ مثنه ، وإن شاء فداه ، وإذا فداه فاجلديد إنه بأقل األمرين  ة من األرش وقيم

، وقلنا بنفوذمها  )٣(وإن قتله أو اعتقه أو استولدها  )٢(العبد ، والقدمي باألرش 
بأقـل  : أحـدمها  : بنفوذمها لزمه الفداء قوالً واحداً ، ومبا يفديه طريقـان  

على القولني ، وإن باعه وقلنا بفساد البيع فهو علـى  : ، والثانية  )٤(األمرين 
عتاق ويلزمه الفداء كاإل الزمخريته وإن صححنا البيع فوجهان أصحهما أنه 

والقتل ؛ ألنه أحال وليس كالتزام الفداء بغري بيع ، ومب يفديه فيه الطريقان ، 
فإن امتنع الفداء لغيبة أو توارٍ أو حدوث فلس أو صرب على احلبس وحنـوه ،  

ده فسخ أن البائع على خريته ، فإن مل يف: ثبت اخليار للمجين عليه ، والثاين 
ه ، والذي يظهـر أن  ـلفداء هنا القوالن ، ألنه قادر على تسليمالبيع ويف ا

الوجهني جاريان علم البائع باجلناية أو جهل ؛ لن املأخذ ما ذكرنـاه مـن   
ما يقتضي  )٥(احليلولة ، وال فرق فيها بني العلم واجلهل ، ويف كالم الرافعي 

                                                 
 .من البحث ) ٢٢٩ص(ينظر )    ١( 
 ) .٣/٣٥٨(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٣٠(مطبوع مع اموع فتح العزيز )    ٢( 
يكون بأن حيبل السيد أمته فولدت حياً أو ميتاً أو ما جتب فيه غرة عتقت مبوت  االستيالد)    ٣( 

 .مبوت السيد 
 ) .١/٧١٢(مغين احملتاج  
ولو استولد اجلارية اجلانية ، فإن كان معسراً ال ينفذ استيالده وإن كان موسراً ينفـذ ،   

 .كالعتق ، وعلى السيد الفداء 
 ) .٣/٣٥٨(؛ روضة الطالبني ) ٣/٤٦٦(التهذيب  

 ) .٣/٣٥٨(؛ روضة الطالبني  )٨/١٣٢(العزيز مطبوع مع اموع  فتح)    ٤( 
 " .وإن صححناه فالسيد خمتار للفداء ببيعه مع العلم جبنايته : " ويف ذلك يقول )    ٥( 



 

ع اجلهل دون العلم إثبات اخليار للبائع م )١(أما يف حالة العلم ورأى الغزايل 
ولو كان منه  )٣(]  )٢(العيب [ ، وما ذكرناه يبعده وليس هذا من قبيل خيار 

، فإن عفـا الـويل    )٤(ع ، وإذا صححنا البيع يف جناية العمد ـملا ثبت للبائ
ـ ـو كانـا لـه كمـم فيـه واحلكـق برقبتـعلى مال تعل ة ـت اجلناي
وا بأنه هل ـومل يصرح رهـوغي )٥(ي ـه احملاملـرح بـذا صـخطأ ، هك

ويكون البيع الزماً أو خيري وحتقيق ذلك قد يقوي التسوية بني  )٦(يلزمه الفداء 
العمد واخلطأ يف بطالن البيع ، وإن قتل باجلناية السابقة قبل القبض انفسـخ  

                                                                                                                        
 ) .٨/١٣٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

ففي االعتاق خـالف كمـا يف    –يف العبد اجلاين  –إن حكمنا بفساد البيع : حيث قال )    ١( 
الرهن ، وإن حكمنا بالصحة ، فلو كان معسراً بالفداء ، فالظاهر املنع ، وفيـه وجـه   

أنه يصح ، ولكن يثبت اخليار للمجين عليه وإن كان موسراً مهما امتنع الفداء : اس يقالف
أنه مل : ووجه اإلثبات : بسبب من األسباب ، أما السيد ، ففي ثبوت اخليار له وجهان 

وله دفع الطلبة عن نفسه بالفسخ وهذا بعيد عند علمـه  . يصرح بالتزام الفداء فال يلزمه 
ولكن لو كان . جبناية العبد ، فإنه بالتزام التسليم إىل املشتري التزم الفداء ، فليؤاخذ ما 

 .جاهالً ، فيظهر إثبات اخليار له 
 ) .٢/٦٨(الوسيط  

 ) .٧٥٧-٥٧٥ص(فصيل عنه خيار العيب سيأيت الت)    ٢( 
 " .العيب " شطب لكلمة البائع وفوقها )    ٣( 
 .قصدت له ، وهو نقيض اخلطأ : من عمدت للشيء : العمد يف اللغة )    ٤( 
 ) .٢/٥١١) (عمد/مادة(الصحاح  
 " .قصد الفعل والشخص مبا يقتل غالباً : " ويف االصطالح  
؛ وشرح حـدود ابـن عرفـة    ) ١٨٥ص( خمتصر القدوري: ؛ وينظر ) ٤/٧(املنهاج  

 ) .٥/٥١٢(؛ وكشاف القناع ) ٢/٦١٣(
) هـ٤١٥-٣٦٨(أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل الضيب املعروف باحملاملي )    ٥( 

، وله اء أصحاب الشيخ أيب حامد عمن رف" املقنع " " حترمي األدلة " له مصنفات مشهورة منها 
 .قة منسوبة إليه ، وصنف يف اخلالف وبرع يف الفقه عن الشيخ أيب حامد تعلي

 ) .١٣٣-١٣٢ص(احلسيين ؛ طبقات ) ٢/٣٧٥(طبقات الشافعية الكربى  

 ) .ب/٢٢٤(املقنع )    ٦( 



 

: البيع ، وبعد القبض إن كان املشتري جاهالً انفسخ على األصح ، وقيـل  
 )١(عاملاً فال شيء يف األصح ، وقيل ينفسخ وسيأيت يرجع باإلرش وإن كان 

حتقيق هذا يف شراء املريض واملرتد إن شاء اهللا حيث يتعرض املصنف لـه يف  
الَملْك لمـن لَـه   : الرابع ( قال  ، ع مسألة القطع وأخوااـباب اخليار م

 قْدـ ـل الوكيـليدخ مـن العاقـدفر  )٢( )الْع ـ ـل والول ل ـي ، فدخ
ـ إ: ال ـولو ق )٣(وده إخراجه ـي ومقصـلفضولا ـ ـن يك د ـون للعاق

ال ـي ، قـرج الفضولـي وخـه والية دخل املالك والوكيل والولـعلي
ـ  )٥( " كدنع سيا لَم عبِت الَ"  لقوله  )٤( )فَبيع الْفُضولي باطلٌ (  ال ـق

 قتع الَ، و كلما يـيمال فإِ قالَطَ الَ"  ن ، وقوله ـحس: ذي ـالترم
ـ بِ اَءـفَو الَو )٦(]  كلمما ييِال فَإِ عـيب الَو[  كلما ييمال فإِ الَّإِ رٍذْـن 
 الَ" ] : أ٢١٠/ل/ [وقولـه   )١(قال الترمذي حسـن   )٧("  كلما يميِفَ

                                                 
 .وسيأيت عرض املسألة يف صفحات الحقة من البحث )    ١( 

 ) .٢/٢١(املنهاج )    ٢( 

ل والويل واحلاكم يف بيع مال املفلس واملمتنع مـن  ومل يقولوا للعاقد ليدخل املالك والوكي)    ٣( 
وفاء دينه وامللتقط والظافر بغري جنس حقه ، لكن بيع الفضويل وارد على هذه العبارة ، 
فإن العقد يقع للمالك موقوفاً على إجازته عند من يقول بصحته ، واملقصود إخراجـه ،  

 .ملن له العقد : ك بقوله وهلذا فرع بطالنه عليه بالفاء ، وأراد الشارح دفع ذل
 ) .٢/١٢(مغين احملتاج  

 ) .٤(هامش ) ٢٢٨ص(ريف بيع الفضويل وقد تقدم تع) ٢/٢١(املنهاج )    ٤( 
) ٤٦٢٥(بيـع ما لـيس عنـد البـائع ، رقـم     : سنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب )    ٥( 

ما جـاء يف  : ؛ حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، أبواب البيوع ، باب ) ٧/٣٣٣(
وهـذا حـديث   : وقال الترمذي ) ٤/٣٦٠) (١٢٥٠(كراهية بيع ما ليس عندك برقم 

 .حسن 
 " .ل " يف هامش )    ٦( 
الَ نذْر البنِ آدم فيما يملك ، والَ عتق لَه فيما الَ يملك  : " ، بلفظ قال رسول اهللا )    ٧( 

ما الَ ييمف لَه والَ طَالَق ، كل" . 

ك
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يصلح شطَران في بعٍي  ،الَو بيسلف ، والَع و بيع ا لَمم يملك رِ الَ، وبح 
ـا لَـمم يضـمـ ــرواه الترم " )٢( ن ـ د صحيـذي بسن .  )٣(ح ــ
ـ ـاز مالكُـإِنْ أَج: وف ـم موقُـي الْقَديِـوف( ال ـق ذَ ، وإِالَّ ـه نفَ
أَعطَـاه دينـاراً    أنَّ النبِي  )٥(ي ـروة البارقـث عـحلدي )٤( )الَ ــفَ
 بِدينارٍ )٧(اةً ، فاشترى لَه بِه شاتينِ فَباع إِحديهما ـه شـلَه بِ )٦(شترِي يل

 ]ينبِد اَءهج٨(] ارٍ ـو(  هعييف ب ركَةبِالْب ا لَهعفَد اةشو ،  رىـتفكَاَنَ لَوِ اش

                                                                                                                        
ما جاء ال طـالق قبـل   : حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، أبواب الطالق ، باب 

 ) .٤/٢٩٨) (١١٩١(النكاح رقم 
 .ويف الباب عن علي ومعاذ ابن جبل وجابر ابن عباس وعائشة : قال الترمذي  
 .يف هذا الباب حسن صحيح هو أحسن شيء حديث عبد اهللا بن عمر : وقال  

 .اهلامش السابق : ظر ين)    ١( 
) ٣٤٩٨(الرجل يبيع ما لـيس عنـده ، رقـم    : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب  

 ) .٢١٨٥/٥٦(؛ املستدرك على الصحيحني ، كتاب البيوع ، رقم ) ٤/١٨٢(
سلف وبيع ، وهو أن بيع السلعة أن يسلفه سلفاً ، : سنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب )    ٢( 

مـا  : وع ، باب ـواب البيـذي  ، أبـفة األحوذي بشرح جامع الترم؛ حت) ٧/١٩٥(
الَ يحـلُّ  " :   قـال : بلفظ ) ٤/٣٦١) (١٢٥٢(يف كراهية بيع ما ليس عندك  جاء

 كدنع سا لَيم عيالَ بن وضمي ا لَمم حعٍ ، والَ رِبيي بف طَانرالَ شو ، عيبو لَفس"  . 
حدثنا أمحد بـن  : وسنده عند الترمذي . وهذا حديث حسن صحيح : ال الترمذي ـق)    ٣( 

حـدثين  : حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن شعيب قال . منيع ، حدثنا إمساعيل بن إبراهيم 
 .ي ، عن أبيه ، حىت ذكر عبد اهللا بن عمرو ـأب

 ) .٢٢-٢/٢١(املنهاج )    ٤( 
ابن أيب اجلعد ، وصوب الثاين ابن املـديين ، صـحايب    :عروة بن اجلعد البارقي ، ويقال )    ٥( 

 .جليل ، كان فيمن حضر فتوح الشام ونزهلا ، ولقد كان على قضاء الكوفة قبل شريح 
 ) .٢/٤٧٦(؛ اإلصابة ) ١/٢٩٩(؛ أخبار القضاة ) ٦/٣٤(طبقات ابن سعد  

 .يشتري : يف البخاري )    ٦( 
 .إحدامها يف البخاري )    ٧( 

 " .ل " يف هامش )    ٨( 



 

إن : يف آخر باب الغصب  )٣(وقال الشافعي يف البويطي )٢("لربح فيه  )١(تراَباً
 ع أو أعتق مث رضي فالبيع والعتق جـائز كل من بافإن صح حديث عروة ، 

،  )٦(عن الشافعي ، أن حديث عروة ليس بثابت عنده   )٥(، وحكى املزين  )٤(
ه وهو ـعن )٢( عن احلي )١( عن شبيب ، وحلديث عروة طريقان أشهرمها )٦(

                                                 
 .التراب : يف البخاري )    ١( 

آيـة ، فـأراهم    سؤال املشركني أن يريهم الـنيب  : البخاري ، كتاب املناقب ، باب )    ٢( 
 ) .٣/١١٢١) (٣٦٤٢(انشقاق القمر ، رقم 

أكرب أصـحاب  ) هـ١٣١-(....يوسف بن حيىي ، اإلمام اجلليل ، أبو يعقوب البويطي )    ٣( 
املشـهور ، والـذي   " املختصـر  " ملصريني ، روى عن الربيع املرادي ، وله الشافعي ا

 .اختصره من كالم الشافعي 

طبقـات الشـافعية   ؛ ) ٢/٢٧٥(ذيب األمساء واللغات ؛ ) ٧٩ص(الشريازي طبقات  
 .) ١/٣٨٥(الكربى 

ل يف إن صح قلت بـه ، وقـا  : ورواه الشافعي عن ابن عيينة ، وقال : وقال ابن حجر )    ٤( 
إن صح حديث عروة فكل من باع أو أعتق مث رضي فالبيع والعتق جـائز ،  : البويطي 

إمنا ضـعفه ؛ ألن احلـي غـري    : إنه ليس بثابت عنده ، قال البيهقي : ونقل املزين عنه 
معروفني عنده ، وقال يف موضع آخر هو مرسل ؛ ألن شبيب بن غرقدة مل يسمعه مـن  

 .قال الرافعي يف التذنيب هو مرسل عروة ، إمنا مسعه من احلي ، و

 ) .٨/١٢٢(تلخيص احلبري  

) هـ٢٦٤-(....إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزين ، صاحب اإلمام الشافعي )    ٥( 
 " .اجلامع الكبري " " اجلامع الصغري " من مصنفاته ) هـ٢٦٤

 ) .٢٠ص(؛ طبقات ابن هداية ) ١٠٩ص(؛ طبقات الشريازي ) ٢٩٨ص(الفهرست  

 ) .٨/١٢٢(حبثت عنه يف خمتصر املزين فلم أجد قوله ولكنه ذكر قوله يف تلخيص احلبري )    ٦( 

 .) ٥(ينظر هامش  
 .أن حديث البارقي ليس بثابت عنده : وحكى املزين عن الشافعي : وقال املنذري  
 ) .٥/٥٠(خمتصر سنن أيب داود  



 

لبخاري يف كتابه ألجـل  ا، وإمنا ذكره  )٤(ال تقوم به حجة   )٣(وهو منقطع 
ق الثاين عن ـه ، والطريـ، وهو قطعه من مسنده صحيح )٥(حديث اخليل 

وسكت  )٢(عروة وذكره الترمذي  عن )١(يت عن لُمازة ن اخلرـب )٦(الزبري 

                                                                                                                        
قال أمحد . ي الكويف ، روى عن عروة البارقي البارق: شبيب بن غرقدة السلمي ، ويقال )    ١( 

كويف تـابعي  : ثقة ، وذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال العجلي : وابن معني والنسائي 
 .ري توثيقه ، ووثقه ابن حجر الشيوخ ، ونقل ابن خلدون عن ابن من عدادثقة يف 

 ) .٤/٢٧١(؛ ذيب التهذيب ) ٢/٢٣٢(التاريخ الكبري  
 .احلي الذي أخربنا شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي ال نعرفهم : أبو بكر البيهقي قال )    ٢( 
 ) .٥/٥٠(خمتصر سنن أيب داوود  

 " .هو أن يسقط من اإلسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم : " اخلرب املنقطع )    ٣( 
 ) .٤٧ص(الباعث احلثيث  

بارقي ؛ ألن شبيب بن غرقدة رواه عن احلي وإمنا ضعف حديث ال: قال أبو بكر البيهقي )    ٤( 
وهو  –إن اخلربين معاً غري متصلني ؛ ألن يف أحدمها : وهم غري معروفني وقال اخلطايب 

أن احلـي  " خرب حكيـم بن حزام رجالً جمهوالً ، ال يدرى من هو ؟ ويف خرب عـروة  
 .مل تقم به حجة : حدثوه ، وما كان هذا سبيله من الرواية 

 ) .٨/١٢٢(؛ تلخيص احلبري ) ٥١-٥/٥٠(ن أيب داود خمتصر سن 
كان احلسن بن : قال سفيان : يقصد حبديث اخليل املذكور يف البخاري عن مناقب عروة )    ٥( 

إين : مسعه شبيب من عروة ، فأثبته ، فقال شبيب : عمارة جاءنا ذا احلديث عنه ، قال 
 ولكن مسعته يقول ؛ مسعت النيب . نه مسعت احلي خيربونه ع: قال . مل أمسعه من عروة 

وقَد رأَيـت فـي دارِه   : قَالَ " الْخير معقُود بِنواصيِ اخلَيلِ إىلَ يومِ القيامة " : يقول 
 . "يشترِي لَه شاةً ، كَأَنها أُضحيةُ : سبعني فَرساً ، قَالَ سفْيانُ 

آية ، رقم  سؤال املشركني أن يريهم النيب : املناقب ، باب صحيح البخاري ، كتاب  
)٣/١١٢١) (٣٦٤٣. ( 

" اخلري معقود بنواصي اخليـل  " فأما ختريج البخاري له يف صدر حديث : وقال املنذري  
فيحتمل أنه مسعه من علي بن املديين على التمام ، فحدث به كما مسعه ، ذكر فيه إنكار 

عروة حديث شراء الشاة ، وإمنا مسعه من احلي بن عـروة ،   شبيب بن غرقدة مساعه من
 " .اخلري معقود بنواصي اخليل : "  وإمنا مسع من عروة قوله 

 ) .٥/٥١(خمتصر سنن أيب داود  
 .البصري ، روى عن أيب لبيد بن ملازه بن زبار ، وهو ثقة من اخلامسة  ريتالزبري بن اخل)    ٦( 
 ) .٣/٢٧٠(ذيب التهذيب ؛ ) ١/٣٠٩(تقريب التهذيب  



 

، ورجالـه   )٥(وصححه املصـنف   )٤(زكي الدين لشيخ ا )٣(عنه ، وحسنه 
، وذكـر   )٧(ه ـيف كتاب )٦(ن ذكره العقيلي ـازه موثق ولكـات ، وملـثق

ـ ـاً ، وال أجـإنه كان يشتم علي: ما قيل فيه  ـ ـد نفس دم علـى  ـي تق
تصحيحه ، فإن صح كان للشافعي قول يف القدمي ، وبعض اجلديد بـالوقف  

)٨( . 

                                                                                                                        
ملازه بن زبار األزدي اجلهضمي ، أبو لبيد البصري ، روى عن أيب اجلعد ، وروى عنـه  )    ١( 

 .الزبري بن احلزيت ، صدوق من الثالثة 
 ) .٨/٤١٠(؛ ذيب التهذيب ) ٢/٤٧(تقريب التهذيب  

لشراء والبيع املوقـوفني ،  ا: حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، أبواب البيوع ، باب )    ٢( 
 ) .٤/٣٩٢) (١٢٧٦(رقم 

 –وقد أخرج الترمذي حديث شراء الشاة من رواية أيب لبيد : " حسنه املنذري حيث قال )    ٣( 
 " .عن عروة ، وهو من هذه الطريق أحسن ، واهللا عز وجل أعلم  –ملازة بن رياب 

 ) .٥/٥١(خمتصر سنن أيب داود  
عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمة بن سعد بن سعيد ، اإلمام العالمة أبـو  عبد العظيم بن )    ٤( 

كان شيخ احلديث مبصر ) هـ٦٥٦-٥٨١(حممد زكي الدين املنذري الشافعي املصري 
لة ، اختصر صحيح مسلم وسنن أيب داود يطوإليه الوفادة والرحلة من سنني  مدة طويلة ،

 .طوىل يف اللغة والفقه والتاريخ وهو أحسن اختصاراً من األول ، وله اليد ال
 ) .٣/٢٤٨(؛ البداية والنهاية ) ٤/٣٨٧(طبقات الشافعية الكربى  

 ) .٩/٢٦٢(اموع )    ٥( 
احلـافظ  ) هـ٣٢٢-(......حممد بن عمرو بن موسى بن محاد ابن صاعد ، أبو جعفر )    ٦( 

قدم يف احلفظ ، عامل جليل القدر ، كثري التصانيف ، م" الضعفاء " اإلمام صاحب كتاب 
 .باحلديث ، ثقة 

 ) .٣٤٨ص(طبقات احلفاظ ؛ ) ٣/٨٣٣(حلفاظ تذكرة ا 
 ) .٤/١٨(الضعفاء الكبري )    ٧( 
 أنه الغ ملا روي أنه : إذا باع مال الغري بغري إذن وال والية ففيه قوالن للشافعي اجلديد )    ٨( 

 " .ال تبع ما ليس عندك " قال حلكيم بن حزام 
 ) .٦(هامش ) ٢٣٧ص(خترجيه  سبق 
 .أنه ينعقد موقوفاً على إجازة املالك إن أجاز نفذ ، وإال فال : والقدمي  
 ) .١٢٢-٨/١٢١(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

واألصحاب أجابوا عنه على تقدير صحته ؛ بأنه لعله كان وكيالً يف 
إذا مل يصح فكيف متسكوا به : ، فإن قيل  ، بقرينة فهمها عن النيب ع البي

: ، قلنا )١(يف أن من وكل يف شراء شاة بدينار له أن يشتري شاتني بدينارين 
 . )٢(ألنه مرسل 

ـ يعمل به إذا اعتضده ، وهـو مـع ذلـك م    )٣(واملرسل  د ـعتض

                                                 

القوالن : قال إمام احلرمني والغزايل يف البسيط واحملاملي وخالئق ال حيصون : قال النووي )    ١( 
أنه حممول على أنـه  : واجلواب الثاين .  شرائه لغريه بغري إذن يف بيع الفضويل جاريان يف

 .وكالة مطلقة  كان وكيالً للنيب 

؛ ) ٤٠٥-٦/٤٠٣(؛ احلاوي ) ١٥-٣/١٣(األم : ؛ وينظر ) ٢٦٣،  ٩/٢٦٠(اموع  
-٨/١٢١(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٦٧-٥/٦٦(؛ البيان ) ٣/٥٢٧(التهذيب 
 ) .٢/٢١(؛ مغين احملتاج ) ١٢٢

اشتر ذا الدينار شاة : ولو قال : واملنع منصوص عليه من الشافعية كما جاء يف الوكالة  
ساو واحد منهما ديناراً مل يووصفها بصفة فاشترى به شاتني بالصفة املشروطة ، فإن مل 

وإن . يصح الشراء للموكل ، وإن زادت قيمتها مجيعاً على الدينار لفوات ما موكل فيه 
ه أو زادت عليه كل واحد منهما ، فاألظهر الصحة للشراء وحصول امللك فيهمـا  ساوت

 .للموكل حلديث عروة السابق يف بيع الفضويل 

 ) .٢/٢٩٦(املنهاج : ؛ وينظر ) ٢/٢٩٦(مغين احملتاج  

 ) .٦/٤٠٥(احلاوي )    ٢( 

 .ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي : " املرسل عند احملدثني )    ٣( 
 ) .٧١ص(؛ تيسري مصطلح احلديث ) ٤٥ص(الباعث احلثيث  
 " . قول غري الصحايب يف كل عصر قال النيب : " املرسل عند األصوليني  
 ) .٢/٥٧٤(شرح الكوكب املنري  
إن كان املرسل من كبـار  : واملرسل عند الشافعية حجة إذا حتققت فيه الشروط اآلتية  

، وأسنده غريه ، أو أرسله ، وشيوخهما خمتلفـة ، أو   التابعني ، ومل يرسل إال عن عذر
 .عضده عمل صحايب ، أو قياس أو انتشار ، أو عمل العصر ، قبل وإال فال 

؛ ايـة  ) ٢/٣٢٤( يف أصول األحكـام ؛ اإلحكام ) ٤٦٥-٤٦١ص(الرسالة : ينظر  
 ) .١/٦١(اموع و؛ ) ٧٢٦،  ٢/٧٢١(السول 



 

ث عروة ـ، وقد ورد مثل حدي )٢(لقياس خمالف ل، ويف البيع  )١(اس ـبالقي
 تج، واح )٥(ت ـم يثبـله ـلكنزام وـن حـب )٤(م ـحكي)٣(من حديث 
:  ول النيب ـه قـر فيـور ، وذكـاملشه )٦(ر اـث الغـأبو داود حبدي

 "مـ   استطاع منكم أن يكون مثلَ ن  يف البيـع  )٧( " زراَأل قِرصـاحب فَ
                                                 

سـبق خترجيـه   [  "ال تبع ما ليس عنـدك  " :  على قوله يقصد أنه معتضد بالقياس )    ١( 
 . ما ليس يف ملكك: يعين ] ) ٦(هامش ) ٢٣٧ص(

 ) .٦/٤٠٤(احلاوي  
ألن عقد البيع ينقل ملكاً عن البائع إىل مالك هو املشتري ، فلما مل جيز أن يكون موقوفاً  )    ٢( 

ال يكون موقوفاً على إجـازة  على إجازة املشتري مع ما فيه من جتديد ملكه ، فأوىل أن 
 .البائع ملا فيه من انتزاع ملكه 

 ) .٦/٤٠٤(احلاوي  
بعث معه بدينار يشـتري لـه    أن رسول اهللا " و ما روى عن حكيم بن حزام ـوه)    ٣( 

أضحية ، فاشتراها بدينار ، وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى له أضحية بدينار ، وجاء 
 . "، ودعا له أن يبارك له يف جتارته  دق به النيب ، فتص بدينار إىل النيب 

 ) .٤/١٣٦) (٣٣٧٩(املضارب خيالف ، رقم : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب  
ـ ٥٤-(....حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى األسدي ، أبو خالد )    ٤(  ) هـ

 .اً بالنسب أسلم يوم الفتح ، وصحب ، وله أربع وسبعون سنة ، كان عامل
؛ ـذيب الكمـال   ) ٢/٤٤٧(؛ ذيب التهذيب ) ٢٣٥-١/٢٣٤(تقريب التهذيب  

)٧/١٧٠. ( 
ألن يف سنده جمهول وهو حدثنا حممد بن كثري العبدي ، أخربنا سفيان ، حـدثين أبـو   )    ٥( 

حصني ، عن شيخ من أهل املدينة ، عن حكيم بن حزام ؛ ومسى عند الترمذي هو حبيب 
 .ت ، لكنه مل يسمع من حكيم بن حزام بن أيب ثاب

؛ سنن ) ٤/٣٩٢) (١٢٧٥(حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، أبواب البيوع ، رقم  
 ) .٤/١٣٦) (٣٣٧٩(املضارب خيالف ، رقم : أيب داود ، كتاب البيوع ، باب 

 )٦    ( هاَرمثل الغار ، وكذلك املغ اركالكهف يف اجلبل ، املَغ ، ارالغ. 
 ) .٢/٧٧٣) (غور/مادة(الصحاح  

حدثنا حممد بن العالء ، حدثنا أبو أسلمة ، حدثنا عمر بن محزة ، أخربنا سامل بن : بلفظ )    ٧( 
من استطاع منكم أن يكون " : يقول  مسعت رسول اهللا : بن عبد اهللا ، عن أبيه قال 

اهللا ؟ فذكر ومن صاحب األرز يا رسول : قالوا  "مثل صاحب فرق األرز فليكن مثله 
=  اذكـروا أحسـن   : حديث الغار حني سقط عليهم اجلبل ، فقال كل واحد منـهم  



 

والشراء ، وال جواب له إال أن يكون تربعاً بتراضيهما ، والقوالن جاريـان  
ـ يف البيع والشراء  الغـري   ةوالعتق والطالق ، واهلبة ، واإلجارة ، وتزوجيه أم

أمته وابنته واملعترب إجازة مـن   يف تزوجيه )١(وابنته ، وهكذا صرح به الرافعي 
ميلك التصرف عند العقد ، حىت لو باع مال الطفل فبلغ وأجـاز ، أو بـاع   

 . )٢(ملك غريه مث ملك البائع وأجاز مل ينفذ قطعاً 

الفضويل لغريه بعني مالـه ، أو يف ذمتـه ومسـاه    رى ـاشت :فرع 
فالقوالن ، أو مل يسم ونواه فاجلديد للمباشـر ، والقـدمي إن أجـاز وإال    
فللمباشر وإن اقتصر على قوله اشتريت لزيد ، ومل يضف الـثمن إىل ذمتـه   

 . )٣(فعلى اجلديد وجهان أحدمها يبطل ، والثاين يقع للمباشر 

الرجـل   ، إذ قـال يف  )٥(ظاهر نصه يف األم  إنه:  )٤(قال ابن الرفعة 

                                                                                                                        
اللهم إنك تعلم أين استأجرت أجراء بفرق أرز ، فلمـا  : وقال الثالث : عملكم ، قال =

أمسيت عرضت عليه حقه فأىب أن يأخذه ، وذهب ، فثمرته له حىت مجعت لـه بقـراً   
اذهب إىل تلك البقـر ورعائهـا   : أَعطين حقي ، فقلت : فقال ا ، فلقيين ، ـورعاءه

 " .فخذها ، فذهب فاستاقها 
يف الرجل يتجر يف مال الرجل بغري إذنه ، رقـم  : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب  

)٤/٣١٧) (٣٣٨٠. ( 
ه ـإذا اشترى شيئاً لغريه بغري إذن: يف صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب واحلديث  

؛ صحيح مسـلم ،  ) ٥٩٧٤) (٣٤٦٥) (٢٣٣٣(،  ٢/٦٥١) (٢٢١٥(فرضي ، رقم 
قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بصاحل األعمال ، رقم : كتاب الذكر والدعاء ، باب 

 .بألفاظ قريبة ) ١٠٩٦ص) (٢٧٤٣(
 . وهو شاهد عندهم على صحة بيع الفضويل  

 .) ٨/١٢٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 ) .٩/٢٦٠(؛ اموع ) ٣/٣٥٤(روضة الطالبني : ينظر )    ٢( 
 .املصادر السابقة : ينظر )    ٣( 
 ) .ب/٣٤(كفاية النبيه )    ٤( 
 ) .١٥-٣/١٤(األم )    ٥( 



 

يشتري للرجل الشيء ، فينكر املشترى له الوكالة يكون للمشترى وعليـه  
إذا : قال  )١(الثمن ، وهذا ال خيدشه إال احتمال أنه أراد املؤاخذة ، والرافعي 

، ومساه األظهر يقع للوكيـل  ، خالف الوكيل املوكل واشترى له يف الذمة 
وإال  )٣(إن أجـاز   )٢(متقاربتان وعلـى القـدمي   ] ب٢١٠/ل/ [ واملسألتان
، وإن اشترى لغريه مبال نفسه ، فإن مل يسمه وقـع للمباشـر    )٤(فالوجهان 

قطعاً ، أذن ذلك الغري أم ال ، وإن مساه فإن مل يأذن له فيبطـل ، أو يقـع   
: يل وق، يقع للمباشر : يبطل ، وقيل : ، وإن أذن فقيل  للمباشر ؟ الوجهان

  . )٥(قرض ، وقيل هبة : لآلذن ، فعلى هذا الثمن املدفوع قيل 

                                                 
فإن اشترى يف الذمة وقع عن الوكيل ، إال إذا صرح باإلضافة إىل املوكـل  : " وفيه قال )    ١( 

جهان من صور خمالفة الوكيل للموكل وموافقته بني حكم البيع ففي وقوعه عن الوكيل و
أو اشترى يف الذمة نظر أن مل يسم املوكل فهو ... والشراء إذا وقعا خمالفني ألمر املوكل 

واقع عن الوكيل ؛ ألن اخلطاب جامعه ، وإمنا ينصرف إىل املوكل بشرط كونه موافقـاً  
 " .كأجنيب يشتري لغريه بالذمة ألذنه فأما إذا مل يوافق نفت النية وكان 

 ) .١١/٥٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 ) .٨/١٢٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
 .وقالوا ؛ ألنه عقد له جميز حال وقوعه فجاز أن يقف على األجازة بالوصية بأكثر من الثلث )    ٣( 
 ) .٩/٢٦٢(اموع  

بأن أذن املالك لو كان شرطاً يف انعقاد : عدم وقوفه على اإلجازة واستدل الوجه القائل ب)    ٤( 
البيع مل جيز أن يتقدم على البيع ؛ ألن ما كان شرطاً للبيع ال جيوز تقدمه عليه ؛ وهلذا ملا 
كانت الشهادة شرطاً يف النكاح اشترط مقارنتها لعقده ، فلما أمجعنا علـى أن األذن يف  

 .ه ليس بشرط يف صحة انعقاده البيع جيوز تقدمه دل على أن
 ) .٩/٢٦٢(اموع  

وحيث قلنا بالقدمي ، فشرطه أن يكون للعقد جميز يف : قال الشيخ أو حممد : فيه وجهان )    ٥( 
 . احلال ، مالكاً كان أو غريه ، مل يعرف العراقيون هذا القول القدمي ، وقطعوا بالبطالن 

" اللبـاب  " قدمي من العـراقيني ، احملـاملي يف   قد ذكروا هذا ال: قلت : وقال النووي  
والشاشي وصاحب البيان ، ونص عليه البويطي ، وهو قوي ، وإن كان األظهـر عـن   

 .األصحاب هو اجلديد 
 ) .ب/٣٤(؛ كفاية النبيه )٣/٣٥٤(؛ روضة الطالبني )٨/١٢٣(العزيز مطبوع مع اموع فتح  



 

أو يتعذر ف يف أمثاا حبيث يعسر غصب أمواالً وباعها وتصر :فرع 
ي ـالن والثانـا البطـوالن أصحهمـق، فد ـبيعها بالنقص ، وقلنا باجلدي

مالَ مورثـه  ولَو باع ( قال  ، )١(للمالك أن خيري ويأخذ احلاصل من أمثاا 
ال : ، والثاين  )٣(ك ـألنه مال )٢( )ظَاناً حياته وكَانَ ميتاً صح في اَألظْهرِ 

يف الوكالـة ؛ ألنـه    )٥(، وجزم به املـاوردي   )٤(وهو املنصوص يف الرهن 
 ان أنـه رجـع  ـآبق أو مكاتب فب هوجيريان يف بيع من ظن أن )٦(كاهلازل 

فيما إذا زوج أمة  )٧(اوردي والرافعي ـاملوجرامها اإلمام خ الكتابة وأـوفس
أمة أبيه على ظن أن حي فبان موته وفيه إشكال ؛ ألم احتاطوا يف النكاح 

مث بان رجالً مل يصح جزماً ، وكذا لو تزوج من  )٨(لو تزوج خنثى : وقالوا 
 ؟ )٩(من يشك يف كوا حمرمة عليه فكيف يصح هنا مع الشك 

ن أيب قد مات فقد بعتك ماله ففيه القوالن ، لكـن  إن كا: ولو قال 
وجهني يف إن مات أيب فقـد   )١٠(وحكى الرافعي  بالترتيب وأوىل بالبطالن ،

                                                 
 )  .ب/٣٤(كفاية النبيه ) ٨/١٢٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 ) .٢/٢٢(املنهاج )    ٢( 
 ) .٨/١٢٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فكان : " وهي مذكورة يف كتاب الرهن ، وفيه يقول الرافعي )    ٤( 

 " .رف حقيقة احلال ميتاً على رأي جيعل ظنه مانعاً صحة اإلقدام ؛ ألنه رمبا مل يبع لو ع
 ) .١١/٥٣(مطبوع مع اموع فتح العزيز  

 ) .٧/١٠٦(احلاوي )    ٥( 
 ) .٣/٣٥٥(روضة الطالبني )    ٦( 
 ) .٣/٣٥٥(روضة الطالبني : ؛ وينظر ) ٨/١٢٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
 )٨    (ج الرجل وفرج املرأة واجلمع خثَى الذي خلق له فَراث اخلُنن. 
 ) .٧٠ص) (خنث/مادة(املصباح املنري  

 ) .٢/٢٢(مغين احملتاج )    ٩( 
إن مات أيب فقد زوجتك هذه اجلاريـة ،  : " فقد نقلوا وجهني فيما إذا قال : وقد قال )    ١٠( 

وذا يضعف توجيـه قول البطالن ، بأنه وإن كان منجزاً يف الصورة فهو معلق يف املعىن 
 ".=، وإن صرح به على رأي فما ظنك بتقديره ؟ عل هذا التعليق مفسداًاألول ؛ ألنا ال جن
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ك هذه اجلارية وهذه الصيغة تعليق على مسـتقبل ينبغـي القطـع    ـزوجت
القولني  )١(وأجرى ابن الصباغ . أيب مات ببطالا ، ويكون مراده إن كان 

، والصحيح املشهور  )٣(يف العتق والطالق  )٢(جي نيرامها البنديف اإلبراء وأج
بنفوذ العتق والطالق ، ولو باع مال أبيه على ظن أنه لنفسه ، مث بان أن أباه 

وهذا مع حسنه حمتمل ، ولو باع  )٤(] اإلمام [ مات صح قوالً واحداً ، قال 
ه ال يسـتند إىل  ه لغريه فبان لنفسه جزم اإلمام بالصحة ؛ ألن ظنـعبداً ظن

 .مبال مورثه يعين ظاهراً  )٥(أصل ، وقول املصنف 

بيـع  ) أحدمها ( يعرب بقويل وقف العقود عن ثالث مسائل  :فرع 
الفضويل وهو وقف صحة ، وليس معناه أن الصحة موقوفة ، بـل الصـحة   
ناجزة على قول الوقف ، لكن املالك ال حيصل إال على اإلجازة هكذا نبـه  

بيع مال أبيه علـى  ) الثانية ( ، واخليار ثابت للمالك ال حمالة  )٦( عليه اإلمام
وال وامللك فيه من حني العقد ،  )٨(الصحة  )٧(] تبني [ حي ، وهو وقف ظن أنه 

                                                                                                                        
 ) .٨/١٢٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع = 

مل يصـح ؛  " إن مات أيب فقد زوجتك أمته : ولو قال : ونقل قوله الشربيين حيث قال )    ١( 
نظائرها كما  إن قدم زيد زوجتك أميت ، وصورة املسألة ومجيع: ألنه تعليق فأشبه قوله 

 .هو حاصل كالم ابن الصباغ أن ال يعلما حال التعليق وجود املعلق عليه وإال فيصح 
 ) .ب/٣٤(كفاية النبيه : ؛ وينظر ) ٢/٢٢(مغين احملتاج  

من مصنفاتـه ) هـ٤٢٥-(...احلسن بن عبد اهللا ، وقيل عبيد اهللا ، أبو علي البندنيجي )    ٢( 
قل نظريه من كتب الشافعية ، " اجلامع " ه مشهورة مساها بـ تعليق" الذخرية يف الفقه " 

 .وهو كثري املوافقة للشيخ أيب حامد 
 .) ٢/٢٦١(ذيب األمساء واللغات  

 ) .ب/٣٨(ينظر قوله يف كفاية النبيه )    ٣( 
 ) .٢/٢٢(؛ مغين احملتاج ) ب/٣٤(وينظر قوله يف كفاية النبيه " ل " فوق السطر من )    ٤( 
 .هاج السابق الصفحة السابقة يف نص املن)    ٥( 
 ) .٨/١٢٤(ينظر قول اإلمام يف فتح العزيز )    ٦( 
 " .ل " تكرار يف )    ٧( 
 =" .والوقف فيه وقف تبني ال وقف صحة " سقط واألوىل أن تكون العبارة )    ٨( 



 

 )٢(يقتضي كالم الغزايل  )١(تصرفات الغاصب كما سبق ) الثالثة ( خيار فيه 

إا كالثانية يف عدم اخليـار  :  )٤(أا كاألوىل ، وقال ابن الرفعة  )٣(والرافعي 
  .وتبني امللك من قبل وفيما قاله نظر 

 عِيب نع هىن  "ملا يف مسلم أن النيب  )٥( )الْخامس الْعلْم بِه ( قال 
الغ٨(والقدر والصفة  )٧(، وال يشترط العلم من كل وجه بل بالعني )٦(" رِر(  .

هذا جمهول العني ، وعلة البطالن شيئان  )٩( )نِ باطلٌ فَبيع أَحد الثَّوبي( قال 
قـول   )١٠(الغرر ؛ وألن العقد مل جيد مورداً يتأثر به يف احلال ، وعن القدمي 

                                                                                                                        
 ) .٢/٢٢(مغين احملتاج = 

 .من البحث ) ٢٢٠ص(ينظر )    ١( 
الثالث أن يكون مملوكاً ملن وقع العقد له ، فبيع الفضويل مال الغري ال يقف : " قال حيث )    ٢( 

على إجازته على املذهب اجلديد ، وكذلك بيع الغاصب ، وإن كثرت تصرفاته يف أمثان 
 " .املغصوبات على أقيس الوجهني فيحكم ببطالن الكل 

  ) .٦٨-٢/٦٧(الوسيط : ؛ وينظر ) ٨/١٢١(الوجيز  
وإمنا مسيا بالوقف ؛ ألن اخلالف آيل إىل أن العقد هل ينعقد على الوقف أم ال ، فعلى قول    ) ٣( 

 .ينعقد يف املسألتني األوليتني موقوفاً على اإلجازة أو الرد 
 ) .٨/١٢٤(مطبوع مع اموع فتح العزيز  

 )  .أ/٣٩-ب/٣٨(كفاية النبيه )    ٤( 
 ) .٢/٢٢(املنهاج )    ٥( 
) ١٥١٣(بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر : يح مسلم ، كتاب البيوع ، باب صح)    ٦( 

 .وهو جزء من حديث ) ٦١٤ص(
بعتك عبداً من العبيد ، أو أحد عبـدي أو عبيـدي   : م بالعني ، أنه لو قال ـومعىن العل)    ٧( 

 .هؤالء ، أو شاة من هذا القطيع فهو باطل 
 ) .٣٥٩-٣/٣٥٨(روضة الطالبني  
 ) .٢/٢٢(؛ مغين احملتاج ) ٣/٣٥٨(روضة الطالبني )    ٨ (

 ) .٢/٢٢(املنهاج )    ٩( 

وأغرب املتويل فحكى عـن  : " وهذا القول الغريب عن املتويل ويف ذلك يقول الرافعي )    ١٠( 
 =القدمي قوالً مثله ووجهه بأن الشرع أثبت اخليار يف هذه املدة بني العوضني ، ليختـار 
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وسائر األجناس املنقومـة  ] أ٢١١/ل/ [غريب يف االثنني والثالثة من العبيد 
هـل   )١(يفة على أن خيتار املشتري إىل ثالثة أيام ، واختلف النقل عن أيب حن

العبدين أو الثوبني ، فلو ذكر املصـنف   )٢(جيري يف غري العبيد ؟ ويف احملرر 
العبدين ، وحذف الثوبني حصل التنبيه على الثوبني بطريق األوىل لذلك ، إال 

إن البطالن يف العبدين أوىل من جهة املعىن لتقارما ، والثوبان قد : أن يقول 
بيد رآهم املشتري وال يعرف عينـه بطـل ،   يتساويان ، ولو باع عبد من ع

 . )٣(كبيع الغائب : وقيل 

 

                                                                                                                        
هذا اإلمضاء فجاز أن يثبت له اخليار بني عبدين ، وكما تقـدر ايـة    هذا الفسخ أو=

 " .االختيار بثالث تقدر منها به ما يتخري به من األعيان بثالثة 

 ) .٨/١٢٤(بوع مع اموع فتح العزيز مط 

فالبيع ومن باع عبدين بألف على أنه باخليار يف أحدمها ثالثة أيام : وتفصيل ذلك فيما ورد عنهم )    ١( 
؛ وهـي  ) األول ( فاسد ، واملسألة على أربعة أوجه يف ثالثة البيع فاسد ، ويف واحد صحيح 

البيع فاسد جبهالة املبيع والثمن وجهالة أحدمها مفسدة فجهالتـهما أوىل ؛   –الصورة املذكورة 
وهـو   وذلك ألن الذي فيه اخليار كاخلارج عن العقد مع اخليار ال ينعقد يف حق احلكم أحدمها

وهو أن يبيع خبمسمائة على أنه باخليار يف أحدمها بعينه جاز البيـع ؛ ألن  ) الثاين ( غري معلوم 
مثل أن يقول بعينها بألف كـل واحـد فيهمـا    ) الثالثة ( كل واحد من املبيع والثمن معلوم 

ع فلجهالـة  خبمسمائة على أين باخليار يف أحدمها فالبيع فاسد أيضاً جلهالة املبيع وإن كان الراب
الثمن ومن اشترى ثوبني على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة ، وهو باخليار ثالثة أيام فهو جـائز ،  
وكذا الثالثة ، فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد ، والقياس أن يفسد البيع يف الكل جبهالـة  

الغنب ليختار املبيع ، وهو قول زفر والشافعي وجه االستحسان أن شرع اخليار للحاجة إىل دفع 
واحلاجة إىل هذا النوع من البيع حمققة ، ألنه حيتاج إىل اختيار من  ما هو األرفق واألوفق ،

 .يثق به أو اختبار من يشتريه ألجله 

 ) .٦/٣٢٣(؛ العناية ) ٣٢٤-٦/٣٢٣(؛ فتح القدير ) ٣٢٥-٦/٣٢٣(اهلداية  

 )٢/٤٩٤()    ٢. ( 

 ) .٩/٢٨٧(اموع )    ٣( 



 

وقال  )٢(الصربة املتماثلة فباع صاعاً منها بطل  )١(ولو فرقت صيعان 
ويصح بيع صاعٍ من صـبرة تعلـم   ( يصح ، قال  )٣(القاضي أبو الطيب 

إذا تلف بعضها تلف مـن  ويرتل على اإلشاعة على املذهب ف )٤( )صيعانها 
املبيع ما بقي صاع ، ولو بـاع   فيبقىعلى اإلام : ، وقيل  )٥(املبيع بقدره 

يصح علـى  :  )٦(رعان هلما ، قال اإلمام ذذراعاً من ثوب أو أرض معلومة ال
واملشهور القطع بالصحة ، وترتيله فيها علـى اإلشـاعة   ، األول دون الثاين 

فيفسد ، وقال أردت ذراعاً معيناً : و قال البائع ول )٧(حذراً من إفساد العقد 
، قال  )٨(أردت مشاعاً فيصح ، ففيمن يصدق ؟ احتماالن لإلمام : املشتري 
بنيته ، ولو باع شاة من قطيع مل ، ألنه أعرف  )٩(أرجحهما البائع : املصنف 

وكَـذَا إِنْ  ( قـال   )١٠(ان معلوماً ومل جيعلوه كاألرض ـمل يصح ، وإن ك

                                                 
الصيعان مجع صاع والصاع يذكر ويؤنـث  ) . ٢(هامش  ٢٥٠ص(اع مفردة سبق تعريفها الص)    ١( 

 .قال الفراء أهل احلجاز يؤنثون الصاع وجيمعوا يف القلة على أَصوع ويف الكثرة على صيعان
 ) .١٣٤ص(املصباح املنري  

 .ألن املبيع غري معني وال موصوف وهو اختيار القفال )    ٢( 
 ) .٨/١٣٧(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٢/٦٩(ط الوسي: ينظر  

ولو فرقت صيعان الصربة املتماثلة فباع صـاعاً منـها   : " ونقل قوله النووي حيث قال )    ٣( 
وحكى املصنف يف تعليقـه عـن   .. فاملشهور يف املذهب بطالن البيع وبه قطع اجلمهور 

لغرر ، وكما لو باع بدرهم فإنـه  شيخه القاضي أبو الطيب الطربي يف صحة بيعه لعدم ا
 " .حيمل على درهم من نفذ البلد وال يضر عدم تعينه ، وملذهب البطالن 

 ) .٩/٢٨٧(اموع  
 ) .٢٣-٢/٢٢(املنهاج )    ٤( 
 ) .٢/٢٢(؛ مغين احملتاج ) ٨/١٣٧(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٨/١٣٣(الوجيز )    ٥( 
 ) .٩/٣١٦( ينظر قوله يف اموع)    ٦( 
 ) .٢/٦٩(الوسيط : ينظر )    ٧( 
 ) .٩/٣١١(؛ اموع ) ٣/٣٦٠(ينظر قوله يف روضة الطالبني )    ٨( 
 .يصدق البائع : قال أرجحهما ) ٩/٣١٦(؛ اموع ) ٣/٣٦٠(روضة الطالبني )    ٩( 
وعلم عـدد   ألن قيمة الشياة ختتلف ، فلو قال بعتك عشرة من هذه األغنام مبائة درهم)    ١٠( 

 =.الشياه فال يصح البيع بال خالف ، خبالف مثله يف الصربة والثواب واألرض 
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لتساوي أجزائها فيغتفر جهالة العني هنا املنصوص  )١( )ت في اَألصح جهِلَ
وللبائع التعيني من أعالها أو ، ، فعلى هذا يتعني اإلام المتناع اإلشاعة  )٢(

ال يصح كذراع من أرض جمهولة  )٣(وهو اختيار القفال ) والثاين ( أسفلها 
وأجيـب  ، اعاً منها إذا فرقت وبيع الصربة اهولة إال صاعاً وص،  الذرعان

بأن البيع يف مسألة صاع ) الثاين ( بأن األرض تتفاوت ، وعن ) األول ( عن 
؛ ألنه مع تقدير اإلخراج ال  )٤(جمهول  عمن صربة معلوم من الصربة إال صا

، وقال بعضهم يف صاع مـن   )٥(تبقى الثقة املنسوبة إىل املشاهدة والتخمني 
لو ، ، ويف الصربة إال صاع  صاع نزل عليه فيقل الغررإال ] تلف [ صربة إذا 

 الصيعان: ، فكثر الغرر ، وعن الثالث  )٦(ت إال صاع بطل العقد ـتلف

                                                                                                                        
؛ امـوع  ) ٨/١٣٦(؛ فتح العزيز مطبـوع مـع امـوع    ) ٣/٣٩٠(ب ـالتهذي= 

 ) .٣/٣٦٠(؛ روضة الطالبني ) ٩/٣١٣(
 ) .٢/٢٣(املنهاج )    ١( 
 ) .٣/٣٩٠(التهذيب )    ٢( 
 .وعلل عدم الصحة ، بأن املبيع غري معني وال موصوف ) ب/٦٠(فتاوى القفال )    ٣( 
وفيما مجع من فتاوى القفال أنه كان إذا : " غري أن الرافعي علق على قول القفال بقوله  

املسـتفيت  سئل عن هذه املسألة يفيت بالوجه الثاين ، مع ذهابه إىل الوجه األول ، ويقول 
والوجـه األول عنـده عـدم    " عندي  ال عن ما –  –عن مذهب الشافعي  يستفيت

 " .أنه صحيح : الصحة ، والثاين 
؛ امـوع  ) ٣/٣٩٠(التهـذيب  : ؛ وينظر ) ٨/١٣٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٣/٣٦١(؛ روضة الطالبني ) ٩/٣١١(
 ) .٩/٣١١(اموع )    ٤( 
ضرب ومخنته ختمينـاً إذا   مخنت الشيء مخناً من باب: مخن الشيء إذا خفى ، ومنه قيل )    ٥( 

أبـو  : التخمني القول باحلدس ، وقال : رأيت فيه شيئاً بالوهم أو الظن ، قال اجلوهري 
 .حامت هذه كلمة أصلها فارسي من قوهلم مخاناً على الظن واحلدس 

 ) .٧٠ص) (مخن/مادة(املصباح املنري  
؛ كفايـة النبيـه   ) ٩٤-٥/٩٣(؛ البيان ) ٣/٣٩٠(؛ التهذيب ) ٢/٦٩(الوسيط : ينظر )    ٦( 

 ) .ب/٣٩(



 

باقيها مل ولو باع صاعاً من اهولة ونصف ، ت ت ثانياً رمبا تفاوتلياملتفرقة لو ك
 )١(] صح [ وصاعاً من النصف اآلخر  يصح وفيه احتمال ، ولو باع نصفها

 . )٢(خالفاً للقاضي حسني 

 حبقوقها دخل املمـر وإن : باع أرضاً حمفوفة مبلكه إن قال  :فرع 
إن أمكن حتصيل ممر صح ، وإن أطلـق  : يصح ، وقيل : نفاه بطل ، وقيل 

وإن شرط املرور من جانب ومل يعينـه بطـل ،   [ فاألصح الصحة ويدخل 
صح ، وإن كانت مالصـقة   عينه )٣(] ويكون إام املمر كإام املبيع وإن 

، أو من ملكه  )٤(للشارع أو مللك املشتري فال ممر له بل يدخل من الشارع 
وإن باع داراً واستثىن لنفسه بيتاً فله املمر وإن نفاه وأمكن احتاده صح ، وإال 

، كبيع ذراع من ثـوب يـنقص    )٦(صحح املصنف البطالن  )٥(ان ـفوجه
 .بقطعه 

ملْء ذَا الْبيت حنطَةً ، أَو بِزِنة هذه الْحصاة ذَهباً ، ولَو باَع بِ( قال 
 بِه اعا ببِم ٧(] فُالَنٌ [ أَو(  انِريندو ماهرد بِأَلْف أَو هسفَر  صـحي ٨() لَم( 

                                                 
 " .ل " يف هامش )    ١( 
بعتك صاعاً من هذه الصربة ، ونصف الثاين : لو قال : " وقوله نقله ابن الرفعة حيث قال )    ٢( 

 " .بعده ، مل يصح ؛ ألن الباقي يبقى جمهوالً قاله القاضي احلسني 
 ) .أ/٤٠(كفاية النبيه  

 " .ل " يف هامش )    ٣( 
 ) .٢/٧٠(الوسيط )    ٤( 
 .مل جيز ، كما لو باع ، ونفى املمر : أحدمها )    ٥( 
جاز ، وال ممر له ؛ ألنه ال يعود ضرره إىل املبيع ، والبائع خبس نصفه حيث نفى : والثاين  

 .املمر 
 ) .٣/٣٨١(التهذيب  

 ) .٣٦٢-٣/٣٦١(روضة الطالبني )    ٦( 
 .فالناً " ل " يف )    ٧( 
 ) .٢/٢٣(املنهاج )    ٨( 

يع 
 املب
 يف
الة
جله
ا



 

] ب٢١١ل[/ فـالعوض إن  ، أما العلم بقدره  )١(] املبلغ [ سبق العلم بعني 
بد من معرفة قدره سواء كان مبيعاً كاملسلم فيه وحنوه ، أو كان يف الذمة ال

ت ، وملء ذا البي )٢(مثناً فكذلك بطل يف املسائل األربع اليت ذكرها املصنف 
بالنصب بغري حرف على أنه مبيع ، وما بعده مثـن ،   )٣(مضبوط يف الشرح 
ع يف الـثمن  على أن املسائل األرب مبلء جمروراً حبرف )٤(ويف املنهاج واحملرر 

يف أقسام علم املبيع مل ؛ ألن الكالم  )٥(واحلكم صحيح لكن األحسن األول 
يفرع ، وإمنا مل يذكر الثمن معه تبعاً ، ويف السلم احلال وجه أنه جيوز ، إذا 

يف  همثله يف الثمن بطريق األوىل ، وثبت وجفليأت  )٦(قدر املسلم فيه بقصعه 
املؤجل فال جيوز ذلـك  سلم ، أما ال )٧(صنف يف املسألتني اللتني ابتدأ ما امل

                                                 
 .األوىل املبيع )    ١( 
ولو باع مبلء ذا البيت حنطة أو بزنة : " وهي املذكور يف النص ويف ذلك يقول الشربيين )    ٢( 

أي مبثل ذلـك ، ومل يعلمـا أو   : بزنة هذه احلصاة ذهباً أو فيما باع به فالن فرسه مثالً 
نري أو صحاح ومكسرة ؛ مل يصح البيع للجهل قبل العقد املقدار ، أو بألف دراهم ودناأحدمها 

 " .بأصل املقدار يف الثالثة األول ، ومبقدار الذهب من الفضة أو الصحاح واملكسرة يف الرابعة 
 ) .٢/٢٣(مغين احملتاج  

 " .بعتك ملء هذا البيت حنطة : حىت لو قال : " قال الرافعي )    ٣( 
 .مطبوع مع اموع ) ٨/١٤٠(فتح العزيز  

 .ولعله خطأ من احملقق " بعتك ملء هذا البيت حنطة : ولو قال " وما وجدته فيه )    ٤( 
 )٢/٤٩٥. ( 

كذا يف احملرر جمرور باحلرف فيكون من صور الـثمن  " مبل " قولة : تنبيه : قال الشربيين )    ٥( 
منصوب وال حرف معه فيكون من " ملء " " وأصلها " كما تقرر ، والذي يف الروضة 

 " .صور املبيع ؛ وهو أحسن 
 ).ب/١١٦(اوي فت؛ حترير ال) ٣/٣٦٢(روضة الطالبني : ؛ وينظر ) ٢/٢٣(مغين احملتاج  

 .معربة : القصعة هي اجلرة واإلناء ، وهي عربية ، وقيل )    ٦( 
 ) .١٩٧ص) (قصع/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/١٢٦٦) (قصع/مادة(الصحاح  

ن املبيع قد يكون يف الذمة وقد يكون معيناً واألول هـو السـلم ،   وتفصيل ما سبق ؛ أل)    ٧( 
وهو املشهور باسم البيع والثمن فيهما مجيعاً قد يكون يف الذمـة ، وإن كـان   : والثاين 

 =يشترط يف السلم ، التسليم يف جملس العقد ، وقد يكون معيناً فما كان يف الذمة مـن 



 

، وصـورة   )٢(والثمن املؤجل فيه وجهان عن القاضـي حسـني    )١(إمجاعاً 
،  املسألتني إذا كان ملء البيت ووزن احلصاة جمهولني ، فإن كانا معلومني صـح 

، وليس العـوض   ولو باع ملء هذه القصعة من هذه الصربة صح يف األصح
بزنـة  : نا ذكرناه تنبيهاً عليه ، وقياسه أن يصح إذا قال هنا يف الذمة ، ولك

،  )٣(ت من هذا البيـدر  ـذا البيـهذه احلصاة من هذه الصربة ، أو ملء ه
؛ ألنـه ميكـن    )٤(يصـح   هويف البيع مبا باع به فالن فرسه أو ثوبه وجه أن

يعلمان  اولو كان، ووجه أنه إن حصل العلم قبل التفريق صح  )٥(استكشافه 
 )٦(صح وإن أطلقا ، قال العراقيون  ها باع به فالن فرسه وقصد املبيع مبقدارم

                                                                                                                        
بعتك ملء هذا البيت حنطة أو : حىت لو قال العوضني فالبد وإن يكون معلوم القدر ؛ =

 .بزنة هذه الصنجة ذهباً مل يصح البيع 
 ) .٣/٣٦٢(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٤٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٩/٢٢٠(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٥٧٤(التهذيب : ينظر )    ١( 
ع بثمن مؤجل ففي ابتـداء وقـت األجـل    إذا با: " ه النووي حيث قال ـل قولـونق)    ٢( 

وبه قطع املصنف والعراقيون ومجاعة من غريهم أنه من حني العقد ) أصحهما ( طريقان 
أنه مرتب على ابتداء مدة اخليار إن جعلناها من العقد فاألجـل  ) والثاين ( وجهاً واحداً 
مشهور يف كتب من التفرق ففي األجل وجهان ، وهذا الطريق ) وإن قلنا ( أوىل بذلك 

اخلراسانيني وممن ذكره منهم القاضي حسني وأبو علي السنجي وإمام احلرمني والغـزايل  
 " .وغريهم 

 ) .٩/١٩٩(اموع  
 .البيدر املوضع الذي تداس فيه احلبوب )    ٣( 
 ) .١٥ص) (بدر/مادة(؛ املصباح املنري ) ٢/٥٨٧) (بدر/مادة(الصحاح  

 .من العلم  ووجه الصحة ، التمكن)    ٤( 
 ) .٣/٣٦٢(روضة الطالبني  

 ) .٣/٣٦٢(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٤٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
وال جيوز إال بثمن معلوم القدر ، فإن باع بثمن جمهـول  : " ومنهم الشريازي حيث قال )    ٦( 

يعلمان ذلـك فـالبيع   كبيع السلعة برقمها ، وبيع السلعة مبا باع به فالن سلعته ومها ال 
 " .باطل ، ألنه عوض يف البيع فلم جيز مع اجلهل بقدره كاملسلم فيه 

ولو قال بعتك هذه السلعة برقمهـا أي بـالثمن   : " وعلق النووي على ذلك حيث قال  
 =الذي هو مرقوم به عليها أو مبا باع به فالن فرسه أو ثوبه ، فإن كانا عاملني بقدره صح



 

يصح ، قـال  :  )٣(والروياين وغريمها  )٢(ال يصح ، وقال اإلمام  )١(والبغوي 
ـ : وهو األشبه وأصل اخلالف إذا قال :  )٤(ابن الرفعة  ب ـأوصيت له بنصي
ويف  )٥(الفاً يف البطالن بألف دراهم ودنانري فال يعرف خ: و قال ـابين ، ول

ل على التنصيف ـيصح وحيم: ، والثاين  )٦(صحاح ومكسرة األصح يبطل ألف 
لف ذهباً وفضة ، بأ: يشبه أن يكون جارياً فيما إذا قال  : )٧(، قال الرافعي 

لكثرة التفاوت بني الذهب والفضة ، أما العوض املعـني   )٨(املصنف وأنكره 
 . )٩(فسيأيت 

دان نقْاع بِنقْد وفي الْبلَد نقْد غَالب تعين ، أَو ـو بـولَ( ال ـق
 ] لَم١٠( ]و(  يِنيعرِاطَ التتماَ اشهدأَح بلغإذا باع بنقد يف الذمـة   )١١( )ي

ويف البلد واحداً فالبد من تعيني جنسه ، وأما نوعه فإن عني تعني وإن أطلق 

                                                                                                                        
وبه قطع املصنف وسائر ) أحدمها ( ريقان طوإن جهاله أو أحدمها ف البيع بال خالف ،=

 " .العراقيني ومجاعات من اخلراسانيني ال يصح البيع كما ذكره املصنف مع أنه غرر 
 ) .٣/٣٣٣(؛ اموع ) ٩/٣٣٢(املهذب  

 " .يعرفانه  البيع بالرقم ال جيوز ، وهو أن يبيع بالثمن املكتوب ومها ال: " ويف ذلك يقول )    ١( 
 ) .٣/٤٨٩(التهذيب  

 ) .٩/٣٣٣(اموع : ينظر )    ٢( 
 ) .٥/١١٠(البيان : ينظر . ومنهم املسعودي ، والعمراين )    ٣( 
 )  .أ/٤٦(كفاية النبيه )    ٤( 
 ) .٣/٣٦٣(روضة الطالبني )    ٥( 
 .وهو أظهر الوجهني ؛ ألنه مل يبني قدر كل واحد منهما )    ٦( 
 ) .٩/٣٣٠(؛ اموع ) ٨/١٤١(عزيز مطبوع مع اموع فتح ال 

 ) .٨/١٤١(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
 .وعلل لذلك بكثرة الغرر )    ٨( 
 ) .٣/٣٦٤(روضة الطالبني  

 .من البحث ) ٢٦٠ص(سيأيت ذلك )    ٩( 
 " .مل " يف املنهاج )    ١٠( 
 ) .٢٤-٢/٢٣(املنهاج )    ١١( 

بيع
يف ال

قد 
 الن
عني
ت

 



 

كان نقدان ومل يغلب أحدمها اشترط التعني فـإن مل   ، وإن )١(غالب تعني و
ولو غلب من جنس العروض نوع انصرف عند اإلطـالق  ، يعني بطل قطعاً 
كالنقد ، وصورته أن يبيع صاعاً من احلنطة بصاع منها أو  )٢(إليه يف األصح 

أو بشعري يف الذمة ، ويكون املوجود منهما يف البلد صنفاً معروفاً أو غالباً ال 
، وكما يعترب النقد الغالب يف املعاملة  )٣(م حيضره قبل التفرق ـف ، ثـخيتل

ن القاضـي للتقـومي   ـدان عينقاملعاملة كذلك يعترب يف التقومي ، فلو غلب 
ه باعتبار أقـرب  ـضي جريان وجما يقت )٥(، ويف زكاة التجارة  )٤(واحداً 

                                                 
بعتك بدينار يف ذمتك أو قال بعشرة دراهم يف ذمتك أو أطلق الدراهم : ك بأن يقول وذل)    ١( 

الدراهم فال خالف أنه يشترط العلم بنوعها ، فإن كان يف البلد نقد واحداً ونقود لكـن  
الغالب واحد منهما انصرف العقد إىل ذلك النقد الواحد أو الغالب وإن كـان فلوسـاً   

 .انصرف إليها عند اإلطالق 
 ) .٢/٧٠(الوسيط : ؛ وينظر ) ٩/٣٢٩(وع ام 

وهو احملكي عن أيب إسحاق أنه ينصرف إليه ، قال يف التتمة وهو املذهب ، وقال العمراين )    ٢( 
 .العمراين إال أن تتفاوت قيم املكسرة 

 ) .٨/١٤١(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٥/١٠٦(؛ البيان ) ب/١١٩(تتمة اإلبانة  
 ) .٨/١٤١(فتح العزيز مطبوع مع اموع .) ٢/٧٠(الوسيط )    ٣( 
 .مطبوع مع اموع ) ٨/١٤١(؛ فتح العزيز ) ٣/٣٥٦(التهذيب : ينظر )    ٤( 
ولو كـان  : " بأقرب البالد ويف ذلك يوضح النووي  تقوميهويف زكاة التجارة أقوال منها )    ٥( 

؛ فإن بلـغ بأحـدمها    يف البلد نقدان متشاان يف الرواج ليس أحدمها أغلب من اآلخر
نصاباً دون اآلخر قوم مبا بلغ به بال خالف وإن بلغ بكل واحد منهما نصاباً ، ففيه أربعة 

عند املصنف والبندنيجي وآخـرين مـن   ) أصحها ( أوجه حكاها املصنف واألصحاب 
 هاملالك فيقوم مبا شاء منهما ؛ ألنه ال مزي خرياألصحاب وهو قول أيب إسحاق املروزي يت

يـتعني التقـومي   ) والثالث .. ( يقوم باألنفع للمساكني ) والثاين ( حدها على اآلخر أل
بالدراهم ؛ ألا أكثر استعماالً ؛ وألا أرفق وهو قول ابن أيب هريرة واحتج لـه بـأن   
الدراهم ثبتت زكاا بالنصوص املتواترة خبالف الذهب ، قال القاضي أبو الطيب هـذا  

يقـوم  ) والرابـع  ( زكاة الذهب ثابتة باإلمجاع فال فرق بينهما  االستدالل باطل ؛ ألن
بالنقد الغالب يف أقرب البالد إليه ؛ ألما تعارضا فصار كاملعدومني ، فانتقل إىل أقرب 

 =أن يكون رأس املال نقداً أو غريه بأن اشترى مبائيت درهم عبد) احلال اخلامس ( البالد 



 

ـ  البالد دنانري ، وينصرف العقد يف الصفات إىل الغالب أيضاً ، حىت لو باع ب
إال  )٢(، قال يف البيان  )١(واملعهود يف البلد الصحاح أو املكسرة انصرف إليها 

أن يتفاوت قيمة املكسرة فال يصح ، ولو كان املعهود أن يؤخذ نصف الثمن 
أخرى محل على نسبة ] أ٢١٢/ل/ [أو أن يؤخذ من هذا ونصفه من ذاك ، 

سلم ما شـاء وإن   تفاوت لتعامل ذه مرة وذه مرة والعليه ، وإن عهد ا
ـ ـي البلـب فـالغالان ـو كـ، ول )٣(كان تفاوت بطل   )٤(اً ـد فلوس

تعينت ومل حيكوا فيها اخلالف الذي يف العروض ، وإن كانت هي عروضـاً  
وحينئذ ال حيتاج فيها إىل الوزن ، بل جيوز بالعدد وإن كانت يف ، يف األصح 

،  التعامل ا وهو األصح تعينت الذمة ، ولو كان الغالب مغشوشاً وجوزنا
،  )٦(علـى املـذهب    )٥(قليلة جداً فله الـرد  ة ت فضولو باع مبغشوش فبان

                                                                                                                        
= ا وما قابل العبد يقوم بنقد البلد ، فإن كان النقـد دون  قنية فما قابل الدراهم يقوم

 .يقوم برأس ماله ) األصح ( نصاب عاد الوجهان 
 ) .٦٧-٦/٦٦(اموع  

 ) .٩/٣٣٠(اموع )    ١( 
وأظنهم أجازوا ذلك إذا تقاربت قيم املكسرة ، فأما إذا اختلفت قيمتـها  : " وفيه يقول )    ٢( 

 ." ، فال يصح  وهي هكذا يف وقتنا خمتلفة
 )٥/١٠٧. ( 

 ) .٣/٣٦٤(روضة الطالبني )    ٣( 
الفلوس كل ما ضرب من غري الذهب والفضة اخلالصة أو املغشوشة وراج التعامل ا بني )    ٤( 

 .الناس وهي تعادل جزءاً من ألف من الدينار يف العراق واألردن وغريها 
 ) .٤/١١٠(املعجم الوسيط  

ال رد له ، : أحدمها : وكان شيخنا أبو الفياض خيرج ذلك على وجهني : ري يمقال الص)    ٥( 
 .له الرد ، ألنه بانَ أن غشها أكثر من املعتاد : الثاين . ألن عيبها معلوم يف األصل 

 ) .٣/١١٠(البيان  
ولو باع شيئاً بدراهم مغشوشة يصح العقد ؛ علـى ظـاهر   : " ويف ذلك يقول البغوي )    ٦( 

ن املقصود منها رواجها ، ولو باع بدرهم مطلقاً ، ونقد البلد مغشـوش ،  املذهب ؛ أل
 ." ال تصح املعاملة بالدراهم املغشوشة : جيب درهم من ذلك ومن أصحابنا من قال 

 ) .٣/٣٥٦(التهذيب  



 

قومة ،  فمتفهي مثلية وإال إن جوزنا التعامل ا والدراهم املغشوشة يف التتمة
بل قيمة الدراهم ذهباً وقيمة الـذهب  ت املغشوشة ال يضمن مبثلها وإذا تلف

وهذا يشبه مـا  وادعى أنه ال خالف فيه ،  )١(ابن الرفعة دراهم ، هكذا قال 
قاله الشيخ أبو حامد وغريه أنه يف الدعوى ا يذكر قيمتها من النقد اآلخر ، 

 )٢(] فينبغـي  [ قومة فإن جعلناها مثلية ا متإمنا يتم إذا جعلناهوكال األمرين 

 .تضمينها مبثلها وأن ال يذكر يف الدعوى قيمتها 

ني نقداً ال يوجد أو يوجد يف موضع ال ميكن احضاره إذا ع :فرع 
وقت وجوب التسليم ، فإن جوزنا االستبدال جاز وإال فال ، ولـو عـني   

،  )٣(نقطاع املسلم فيـه  كاال جيوز االستبدال ف: موجوداً فانقطع ، فإن قلنا 
وإال تبادال إن اتفقا أو فسخ البائع العقد ، ولو مل ينقطع لكن أبطل السلطان 

؛ ألنه ليس له إال ذلك ، وهو ظـاهر   )٤(ملعاملة به فال يصح عند اجلمهور ا
 .ثبت اخليار كالعيب قبل القبض ي:  )٥(النص ، وقيل 

                                                 

 ) .ب/٤٧(كفاية النبيه )    ١( 

 " .ل " فوق السطر )    ٢( 

؛ امـوع  ) ٣/٣٦٥(؛ روضـة الطـالبني   ) ٨/١٤٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
)٩/٣٣١. ( 

 .وعرب عنه النووي بأنه املذهب )    ٤( 

 ) .٩/٣٣١(اموع : ينظر  

وإن تبايعـا بنقد ، مث حرم السلطان املعاملة به قبـل قبضـه قـال    : " وقال العمراين  
 " .وجب تسليم ذلك النقد : ري ، والطربي يف العدة يمالص

 ) .٥/١٠٦(البيان  

فهو خمري ، إن شاء أجاز العقد بذلك النقد ، : بأنه وجه شاذ ضعيف : وعرب عنه النووي )    ٥( 
 .وإن شاء فسخه ، كما لو تعيب قبل القبض 

 ) .٣/٣٦٥(روضة الطالبني  



 

 )٢(باع بدينار صحيح ، فأعطى صحيحني وزما مثقـال  :  )١(قال 

:  ، وإن أحضر صحيحاً وزنه مثقال ونصف قـال املتـويل   )٣(لزمه القبول 
، فلو  )٤(واب الذي عليه احملققون ال يلزمه ـادة أمانة والصه قبوله والزيـلزم

، ولو أعطـاه   )٥(تراضيا جاز وحينئذ لو أراد أحدمها كسره مل جيرب املمتنع 
نصفني وزما دينار ، مل جيب القبول ، ولو باع بنصف دينار صحيح بشرط 
 كونه مدوراً جاز إن عم وجوده ، وإن مل يشترط كونه مدوراً لزمه سـبق 

، ولو باعه شيئاً بنصف صحيح مث آخر بنصف  )٧(مثقال  )٦(] نصف [ وزنه 
بنصف صحيح فسلم صحيحاً عنهما فقد زاد خرياً ، أو قطعتني وزن كـل  

وأمـا   )٨(نصف جاز فلو شرط يف الثاين تسليم صحيح عنهما بطل الثـاين  

                                                 
؛ وروضة الطـالبني  ) ٩/٣٣٠(هذه العبارة مل أجدها يف املنهاج وإمنا وجدا يف اموع )    ١( 

)٣/٣٦٤. ( 
املثقال وزنه درهم وثالثة أسباع درهم ، وكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم قـال الفـارايب   )    ٢( 

 .أعطه ثقله أي وزنه : ومثقال الشيء ميزانه من مثله ، ويقال 
 ) .٣٢ص) (ثقل/مادة(املصباح املنري  

 .ألن الغرض ال خيتلف بذلك )    ٣( 
 ) .٣/٣٦٤(روضة الطالبني  

ملا يف الشركة من ضرر ، والصواب عند النووي ، واحلـق عنـد   : النووي  وعلل لذلك)    ٤( 
 .الرافعي 

 ) .٣/٣٦٤(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٤٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
إِن أراد أحدمها كسره وامتنع اآلخر مل جيز البيع ملا يف هذه القسمة مـن  : " قال النووي )    ٥( 

 " .الضرر 
؛ روضة الطالبني ) ٨/١٤٢(وينظر فتح العزيز مطبوع مع اموع  ؛) ٩/٣٣٠(اموع  

)٣/٣١٤. ( 
 " .ل " يف هامش )    ٦( 
 ) .٩/٣٣٠(؛ اموع ) ٣/٣٦٤(روضة الطالبني : ينظر )    ٧( 
 .ينظر املصادر السابقة )    ٨( 



 

 .وإال بطل يف األصح ، فإن كان بعد لزومه مل يبطل  )١(األول 

ع بنصف وثلث وسدس ، ولو با )٢(ي دينار لزمه دينار ولو باع بنصف
 )٣(مل يلزمه دينار صحيح ، بل له دفع شق مـن كـل وزن   وسدس دينار 

وينبغي أن يكون هذا إذا صرح بالدينار املضاف إليه يف اجلميـع ، أمـا إذا   
حذفه كالصورة املذكورة فيلزمه دينار ، ولو باع بنقد يف بلد ولقيه يف بلـد  

ه فيه فدفعه إليه أجرب على أخـذه علـى أصـح    ـالناس بر ال يتعامل ـآخ
إن مل يتعاملوا به يف تلك البلد أصـالً مل جيـربوا وإن   : ، وثالثها  )٤(األوجه 

 .أجرب )٥(تعاملوا به بوكس 

مجيع ما ذكرناه إذا كان الثمن يف الذمة ، فإن كان معينـاً   :فرع 
 . )٦(مه سواء كان نقداً أم غريه فهو كاملبيع يف مجيع أحكا

ويصح بيع الصبرة الْمجهولَة الصيعان كُلَّ صاعٍ بِدرهمٍ ولَو ( قال 
هاعـب ائَةب٢١٢/ل[/ ا بِم[   ـتجرإِنْ خ حم صهراعٍ بِدم كُلَّ صهرد

ينـاً كَفَـت   حِ ، ومتى كَانَ الْعوض معـى الصحيـالَ علَـمائَةً ، وإِالَّ فَ

                                                 
ط فاسـد  واألول ماضٍ على الصحة إن جرى الثاين بعد لزومه ، وإال ، فهو إحلاق شـر )    ١( 

 =.بالعقد زمن اخليار 
 ) .٣/٣٦٥(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٤٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع = 

 ) .٩/١٣١(اموع )    ٢( 
 ) .٩/١٣١(؛ اموع ) ٥/١٠٨(البيان )    ٣( 
 :ري يموفيه ثالثة أوجه ، حكاها الص)    ٤( 
 .عليه له غري ذلك أنه يلزمه أخذها ؛ ألنه مل جيب  –وهو الصحيح  –أحدمها  
 .ال يلزمه أخذها ، كما لو أعطاه إياها يف موضع خموف : الثاين  
 .ما هو مذكور : الثالث  
 ) .٥/١٠٦(البيان  

 .خِسر : أي ال نقصان ، ووكس الرجل يف جتارته : النقص ، وال وكْس : الوكس )    ٥( 
 ) .٢٥٧ص) (وكس/مادة(املصباح املنري  

 ) .٨/١٤٤(مطبوع مع اموع  فتح العزيز)    ٦( 

ولة
ه
ة ا
صرب
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 هتنايعمىت كان املبيع أو الثمن معيناً ال يشترط العلم مبقداره بل يكفي  )١( )م
:  )٣(ل يكـره ؟ فيـه قـوالن    ـ، فيصح بيع الصربة جزافاً ، وه )٢(معاينته 

من الدراهم ، ولو بـاع الصـربة    )٤(] ة رببص[ أصحهما نعم ، وكذا البيع 
بدرهم أو األرض أو الثوب كل ذراع بدرهم ، املعلومة أو اهولة كل صاع 

 .)٦(كل شاة بدرهم صح  )٥(أو القطيع 

، أمـا يف   )٧(أما يف املعلومة فظاهر ؛ ألنه علم اجلملـة والتفصـيل   
ال  )٨(اهولة ؛ فألنه علم التفصيل ، وإن جهل اجلملة ، وقال ابن القطـان  

،  )١٠(بدرهم مل يصح  بعتك منها كل صاع: ولو قال ، يف اهولة  )٩(يصح 

                                                 
 ) .٢٥-٢/٢٤(املنهاج )    ١( 

 ) .٢/٤٩٦(احملرر )    ٢( 

 .؛ ألا معلومة باملشاهد  يكرهال : والثاين )    ٣( 

 ) .٨/١٤٤(؛ وينظر فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٥/٩٣(البيان  

 .األصح بصرة )    ٤( 

 .مع القطعان القطيع من الغنم وحنوها الفرقة واجل)    ٥( 

 ) .١٩٤ص) (قطع/مادة(املصباح املنري  

 ) .٩/٣٣٢(اموع )    ٦( 

ألن غرر اجلهالة ؛ ينتفي بالعلم بالتفصيل كما ينتفي بالعلم باجلملة ؛ فإذا جـاز بـالعلم   )    ٧( 
 .باجلملة جاز العلم بالتفصيل 

 ) .٩/٣٣٢(اموع  

هو من كبار ) هـ٣٥٩-(....بغدادي ، أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن القطان ال)    ٨( 
 " .املطارحات " كبار الشافعيني ، صنف يف أصول الفقه وفروعه ، من مصنفاته 

 ) .٢١٥-٢/٢١٤(؛ ذيب األمساء واللغات ) ٤/٣٦٥(تاريخ بغداد  

 ) .٣/٣٦٦(روضة الطالبني : ينظر قوله يف )    ٩( 

 .من لفظ من يتناول القليل والكثري ألن من للتبعيض ، والبعض املفهوم )    ١٠( 



 

بعتك : ال ـو قـاع ، ولـي صـح فـيص )١( جـن سريـال ابـ، وق
ال :  ، وقال غريمها  )٣(يصح  وشيخه )٢(كل صاع منها بدرهم ، قال اإلمام 

فإن خرجت مائة  )٤(] كل صاع فيها بدرهم [ ، ولو باعها مبائة درهم  يصح
يصح ؛ : اجلمع ، والثاين ؛ لتعذر  )٥(صح وإال فال على الصحيح عند البغوي 

 .وا الوصف غإلشارته إىل الصربة ويل

                                                                                                                        
 ) .١/٣٨٣(فتح اجلواد  

 ) .٩/٣١٣(؛ اموع ) ٣/٣٦٦(روضة الطالبني : ينظر قوله يف )    ١( 
ونقل إمام احلرمني : " ه النووي وهو يرد على بعض األصحاب حيث قال ـل قولـونق)    ٢( 

هذه الصربة كـل صـاع    بعتك: إذا قال : يف كتاب اإلجارة عن األصحاب أم قالوا 
إن قال بعتك كل صاع من هذه الصربة : وكان ينبغي أن يفرق ، فيقال : بدرهم ، قال 

وكذلك يفرق : بدرهم بطل على املذهب ، ويصح قول ابن سريج يف صاع واحد ، قال 
يف اإلجارة ، وقد قال ذا الشيخ أبو حممد اجلويين فسوى بني قوله بعتك كل صاع من 

بدرهم وبني قوله بعتك هذه الصربة كل صاع بدرهم فصـحح البيـع يف   هذه الصربة 
الصورتني يف مجيع الصربة ، واملذهب الذي قطع به اجلمهور ، والفرق وهو صـحته يف  

 " .بعتك الصربة كل صاع بدرهم وبطالنه يف بعتك كل صاع من هذه الصربة بدرهم 
 ) .أ/٤٧(كفاية النبيه : ؛ وينظر ) ٩/٣١٣(اموع  
 ) .٢/٧٠(الوسيط  )    ٣ (

 " .ل " يف هامش )    ٤( 
بعتك هذه الصربة بعشرة دراهم ، كل صاع بدرهم ، : ولو قال : " وتفصيل ذلك عنده )    ٥( 

أو هذه األرض بعشرة دنانري ؛ كل ذراع بدينار ؛ فإن خرج كما زعم ، صح البيـع ،  
 :وإن خرج زائداً أو ناقصاً ، فعلى قولني 

ال يصح العقد ؛ ألن اإلشارة إىل الصربة يقتضـي تسـليم    –وهو األصح  -: أحدمها  
وإذا خرج زائداً يقتضي تسليم بعضـها ،  . مجيعها ، وتسمية الثمن تقتضي تسليم كله 

 ." وإذا خرج ناقصاً يقتضي تسليم بعض الثمن ؛ فيفسد العقد ؛ للتناقض 
 ) .٣/٣٩١(التهذيب  



 

، دل له يحيث أبطل يف نظريه من الصربة  )١(ومفهوم كالم الشافعي 
فعلى هذا إن خرجت ناقصة فللمشتري اخليار ؛ فإن اختار فيجتمع الثمن أو 
بالقسط وجهان ، وإن خرجت زائدة ففـي الزيـادة وجهـان أصـحهما     

للبـائع  : ال خيار له قطعاً ، وال للبائع يف األصح ، والثاين ، ف )٢(للمشتري 
وللمشتري اخليار يف األصح هذا إذا ذكر اجلملة والتفصيل ،  )٣(وال خيار له 

           على أـا عشـرة بعشـرة    ، فإن ذكر اجلملة فقط كبعتكها  )٤(كما مثلنا 
أا عشرة فخرجت تسعة ، أو التفصيل فقط كبعتكها كل صاع بدرهم على 

فخرجت تسعة فاألصح الصحة يف املسألتني ، وقد أمعنت الكالم على ذلك 
، ويف بـاب   ست أوراق يف باب الرد بالعيب ، يف حنو )٥(يف شرح املهذب 

                                                 
عين هذه الصربة ، كل أردب بولو قال : " ل الشافعي رمحه اهللا قا: ويف ذلك يقول املزين )    ١( 

بدرهم على أن تزيدين إردباً أو أنقصك إردباً ، كان فاسداً ، وكل ما كان مـن هـذا   
 " .النحو فالبيع فيه فاسد 

 ) .١٢٣ص(خمتصر املزين  

 .ألنه اشترى مجيع الصربة ، فعلى هذا ال خيار له )    ٢( 

 ) .٩/٣١٣(؛ اموع ) ٣/٣٦٦(روضة الطالبني  ؛) ٣/٣٩١(التهذيب  

 .ألنه رضي بيع كل الصربة مبا مسى )    ٣( 

 ) .٩/٣١٣(؛ اموع ) ٣/٣٦٦(؛ روضة الطالبني ) ٣/٣٩١(التهذيب  

 .الصفحة السابقة  ينظر)    ٤( 

ن اشترى إ: وقد أطال السبكي يف هذه املسائل وعرض آراء العلماء فيها على النحو اآليت )    ٥( 
اشترى ثوباً أو أرضاً على أنه عشرة أذرع فوجده تسعة ، أو وجده أحد عشر فالطريقة 
األوىل اليت ذكرها الشريازي ومجهور العراقيني منهم القاضي أبو الطيب القطع بالصحة يف 
حالة النقصان يف املتقوم واملثلي مع ثبوت اخليار للمشتري والقطع بالصـحة يف حالـة   

يف القدر املشروط خاصة بال خيار والتردد يف الزيادة يف حالة املتقـوم ،  الزيادة يف املثلي 
وهل يصح ويكون للبائع اخليار وهو األصح أو يبطل وهذه الطريقة هي الـيت أوردهـا   

رضها يف الثوب خاصة ، وصـححها  فالقاضي حسني يف آخر باب الشرط الذي يفسد و
ط من املثلي خبصمه من الثمن قـوالً  الشاشي وعلى هذه الطريقة الصحة يف القدر املشرو

) الطريقة الثانيـة  ( واحداً ، أما املتقوم فجمهورهم على أنه إذا أجاز جييز جبميع الثمن 



 

، والبد لك من مطالعته بتمهل ترى مباحث جليلة ويتحرر لك ا  )١(الربا 
 )٢(قوم فيه املثلي واملت ، وذكرت ما يفرقبعضه يف خمالفة ما ذكرناه هنا ، أو 

ولو باع صربة على موضع فيه ارتفاع واخنفـاض أو  من األحكام املذكورة 
وغلظاً فكبيع الغائب يف األصح ،  خمتلف األجزاء رقة )٣(مسناً وحنوه يف ظرف 

، فإن قلنا بالصحة فوقت  )٥(البطالن : ، والثالث  )٤(القطع بالصحة : والثاين 
ا ، وإن قلنـا  ـدار أو التمكن من ختمينه برؤية ما حتتهاخليار هنا معرفة املق

                                                                                                                        
طريقـة  ) الطريقة الثالثـة  ( ذكرها الشيخ أبو حامد ومل يصرح ا إال يف الثوب خاصة 

ربا والشيخ أبو صاحب التقريب واخلراسانيني والقاضي حسني على ما ذكرته يف باب ال
حممد إطالق اخلالف يف حاليت النقصان والزيادة يف املتقوم واملثلى وفرضـها اإلمـام يف   

 .األرض والقاضي حسني يف الصربة 

 ) .٣٣٩-١٢/٣٣٢(تكملة اموع  

تكملـة  : وقد أطال السبكي فيه أيضاً ، وذكر مسائل كثرية مما قد شرحها هنـا ينظـر   )    ١( 
 ) .٢٦٢ ، ١٠/٢٣٩( اموع

وقد ذكر مسائل كثرية عن املثلي واملتقوم وحكم صحة وبطالن البيع فيها إذا املبيع زائداً )    ٢( 
ويرتل قول الصحة على أنـه يصـح يف اجلميـع مت    : أو ناقصاً عن ما اتفقا عليه مث قال 

ع يسترجعها البائع يف املثلي إن شاء الزيادة بغري تقسيط ويف املتقوم ال ميكنـه اسـترجا  
 .الزيادة وحدها فينفسخ ، هذا ما ظهر يل يف ذلك ، وأظنه صواباً 

 ) .١٢/٣٤١(تكملة اموع  
 .الظَّرف الوعاء واجلمع ظروف مثل فلس وفلوس )    ٣( 
 ) .١٤٦ص) (فلس/مادة(املصباح املنري  

العيان لو ألن معرفة املقدار بعد : وهذا مروي عن الشيخ أبو علي يف جمموعه وعلل لذلك )    ٤( 
ت شرطاً ملا صح البيع بصرة من الدراهم غري موزونة ، وعلق الغزايل على ذلـك  ـكان

 .وهذا غريب مل يذكره يف شرحه : بقوله 
 ) .٢/٧١(الوسيط  

قطع به بعض احملققني ؛ ألن غـرره كغرر اجلهل بالصفة ، وقد تعذر خترجيه علـى بيـع   )    ٥( 
يثبت اخليار ، أو كيف يلزم دون اخليار ؟ وهذا هو الغائب ؛ ألن الرؤية حاصلة ، فمىت 

 .املشهور 
فتح العزيز مطبـوع مـع امـوع    : ؛ وينظر ) ٢/٧١(؛ الوسيط ) ٦/٣٩٦(احلاوي  

 ) .٩/٣١٤(؛ اموع ) ٨/١٢٤(



 

فهل يتـبني بطـالن    )١(بالبطالن ، وكان املشتري يظنها على استواء ، فبان 
ولو باع الصربة إال صاعاً ،  )٢(ار ـاألصح ال ، ولكن للمشتري اخلي؟ العقد 

الَ يصح بيع  اَألظْهر أَنهو( قال  )٣(فإن كانت معلومة الصيعان صح وإال فال 
يصح ويثْبت الْخيـار عنـد   : والثَّانِي (  )٥(للنهي عن الغرر  )٤( )الْغائبِ 
 يِةؤملا روي عن النيب  )٦( )الر ال ـأنه ق : "تنِ اشم  ـوفَه هري ا لَمرى م
 )٩(قـولني  ال ، واألصح طرد )٨(و حديث ضعيف ـوه )٧( "إِذا رآه  ارِيبِاخلَ

ه البائع بطل قطعـاً ،  إن مل ير: فيما مل يره املتعاقدان أو أحدمها ، والثاين  )٩(
إن رآه املشتري صـح قطعـاً وإال فـالقوالن ،    : فالقوالن ، والثالث وإال 

                                                 
 " .بان حتتها دكة " وهنا سقط ولتقومي العبارة تصبح )    ١( 
 ) .٨/١٤٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 =.وللمشتري اخليار كالعيب والتدليس وذا قطع صاحب الشامل وغريه )    ٢( 
 ) .٣/٣٦٧(روضة الطالبني ) ٩/٣١٤(؛ اموع ) ٦/٣٩٣(احلاوي = 

 ) .٣/٣٦٧(؛ روضة الطالبني ) ٥/٩٧(؛ البيان ) ٢/٦٩(الوسيط )    ٣( 
 ) .٢/٢٥(املنهاج )    ٤( 
 ) .٦(هامش ) ٢٤٨ص(سبق خترجيه )    ٥( 
 ) .٢٦-٢/٢٥(املنهاج )    ٦( 
 . )٥/٢٦٨(من قال جيوز بيع العني الغائبة : ، باب السنن الكربى ، كتاب البيوع )    ٧( 
 ) .٢/١٦٦) (١٣٨٨(التحقيق يف أحاديث اخلالف ، كتاب البيوع ، رقم  

من رواه الدارقطين والبيهقي " من اشترى ما مل يره فله اخليار " حديث : وقال ابن حجر )    ٨( 
من حديث أيب هريرة ، وفيه عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع ، وذكر الدارقطين 

أنه تفرد به ، قال الدارقطين والبيهقي املعروف أن هذا من قول ابن سريين ، وجاء من : 
أخرجهما ابن أيب شيبة والدارقطين والبيهقـي ،   طريق أخرى مرسله عن مكحول عن النيب 

 .بن أيب مرمي ضعيف ، ونقل النووي اتفاق احلفاظ على تضعيفه  والراوي عنه أبو بكر
 . ) ٢/١٦٦(؛ وينظر التحقيق يف أحاديث اخلالف ) ٨/١٤٦(تلخيص احلبري  

؛ نكـت النبيـه   ) ٨/١٤٦(ح العزيز مطبوع مـع امـوع   ـ؛ فت) ٦/٢٠(اوي ـاحل)    ٩( 
 ) .٣٤٧ص(

ب
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؛ إلمكان رؤيته  )١(ال يصح قطعاً : وقيل ، ب ـواحلاضر الذي مل يرا كالغائ
 شرائه ، وإجارته ، واإلجارة به يف بيع الغائب جاريان يف[ رؤيته والقوالن 

يف رأس مال السـلم إذا أسـلم يف   ] أ٢١٣/ل/ [ )٢(] والصلح عليه وجعله 
 .)٣(الس 

وصحة تسميته يف الصداق واخللع والعفو عن الدم وجيريان أيضاً يف 
ا ال إذا صححنامه )٦(، وهلذا قال املتويل  )٥( بالصحة وىل، وأ )٤(الرهن واهلبة 
صح إاب الغائب ، وال يصح هبته ، وقياس ي: رؤية ، وقيل ال خيار عند ال

هذا التفصيل أن يأيت يف االران والرهن ، وإذا جوزنا بيع الغائب فال يكفي 
إال  )٨(مبا يف كمي أو خزانيت أو مرياثي من فـالن   )٧(] بعتك : [ أن يقول 

على  ، وكذا النوع )١٠(البد من ذكر اجلنس : ، قيل  )٩(ف ـعلى وجه ضعي
                                                 

؛ البيـان  ) ٣/٢٨٤(؛ التهـذيب  ) ٢/٧٢(؛ الوسـيط  ) ٢٧،  ٦/٢٢(احلاوي : ينظر )    ١( 
)٥/٨١. ( 

 " .ل " يف هامش )    ٢( 
 ) .١٤٧-٨/١٤٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
لو رهن عيناً غائبه ، أو وهبها ، أو أجرها ، أو أجر دار بعني غائبة ، أو جعل رأس مـال  )    ٤( 

 :والن السلم عيناً غائبة ، مث سلم يف الس ، ففي صحة العقد ق
: وكذلك لو تزوج امرأة على عني غائبة مث سلم يف الس ، ففي صحة العقد قـوالن   

وكذلك لو تزوج امرأة على عني غائبة أو خالصها على عني غائبة ، فالنكاح صحيح ، 
 .والبينونة يف اخللع واقعة وكذلك لو صاحل عن القود على عني غائبة يسقط القود 

 ) .٨/١٤٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع ؛ ) ٢٨٥-٣/٢٨٤(التهذيب  
ابنات ؛ بل الراهن والواهب مغبونان ال حمالة ، واملرن واملتهب غألما ليسا من عقود امل)    ٥( 

 .مرتفقان ال حمالة 
 ) .٨/١٤٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .أ/٢٠٠(تتمة اإلبانة )    ٦( 
 " .ل " فوق السطر من )    ٧( 
 .هذا هو املذهب : وقال ) ٩/٢٩٢(؛ اموع ) ٣/٣٧٤(روضة الطالبني   )  ٨( 
 ) .٢/٥(؛ مغين احملتاج ) ٩/٢٩٢(اموع )    ٩( 
 ) .٣/٣٧٤(؛ روضة الطالبني ) ٢/٧٥(الوسيط )    ١٠( 



 

، )٢(؟ األصح املنصوص ال  وهل يفتقر معهما إىل الصفات )١( على الصحيح
اشترط متييزه بسن  ، وعلى هذا إذا كان له عبدان من نوع ، فباع أحدمها)٢(

 .بسن أو غريه 

: والثالث .  )٣(يفتقر إىل ما يصف به املدعي عند القاضي  :والثاين 
القيمة زيادة علـى   إىل كل ما ختتلف فيه: الرابع .  )٤(ات السلم ـإىل صف

وصف وإن قل ، : اخلامس . عزه الوجود هنا ، ال حمذور فيها ك ، فإن ـذل
وعن البصريني ؛ أنه إذا استوعب مجيع صفات السلم بطل ؛ ألنه خيرج عن 

م يف األعيان ال جيوز ، وهذا لالسلم ، والستنوع األعيان ، ويصري من تنوع 
فيما الَ يتغير غَالبـاً   )٦(] الْعقْد [ قَبلَ  الرؤيةُ وتكْفي( قال  )٥(ليس بشيء 

 قْتباً إِلَى وي ـال يكف:  )٨(وإن منعنا بيع الغائب ، وقال األمناطي  )٧( )غَال

                                                 
 ) .٢٩٢و  ٩/٢٨٨(اموع )    ١( 
ذا رآه فال حيتـاج إىل ذكـر   ألن االعتماد على الرؤية ، ويثبت له اخليار إ: " وعلل ذلك )    ٢( 

وهو املنصوص يف القدمي واإلمالء والصرف يف باب العروض ويف الرسالة ، " " الصفات 
واإلجارة والغصب واالسترباء ، وبه قال محاد ابن أيب سليمان ، واحلكم بن عتيبة ، وهو 

 " .اختيار الربيع والبويطي 
 ) . ٢٩٣-٢٩٢و  ٩/٢٨٨(؛ اموع ) ٦/٢٠(البحر  

 .وهو قول القاضي أبو حامد املروزي )    ٣ (

 ) .٩/٢٩٣(اموع  

 .وهو قول أيب علي الطربي والوجه الثاين والثالث ضعيفان ، والثالث أضعف من الثاين )    ٤( 

 ) .٩/٢٩٣(اموع  
 " .وهذا شاذ ضعيف : " قال النووي )    ٥( 
 ) .٩/٢٩٣(اموع  

 " .ل " يف هامش )    ٦( 
 ) .٢/٢٦" (وقْت الْعقْد " ويف املنهاج   )  ٧( 
وهـو شـاذ   " وقال النووي ) ٣/٣٦٩(؛ روضة الطالبني ) ٢/٧٤(ينظر قوله يف الوسيط )    ٨( 

 " .مردود 
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الذاب عنه إذا رأى خامتاً وأطبق كفه عليه مث اشتراه ، أو  )١(زم ـي وألـيكف
ض واشتراها داراً مث والها ظهره واشتراها ، فالزم لو وقف يف ناحية من األر

فوجده كمـا رآه  ، ، فتوقف ولو التزمه لكان خارقاً لإلمجاع فإذا صححنا 
 )٢(لف لعقد صحيح ويثبت اخليار كخيار اخلفال خيار أو متغرياً فاملذهب أن ا

 .وجه أنه يبني بطالن املنع  )٣(ويف الوسيط  ، )٢(

صورة املسألة أن يكون حـال البيـع متـذكر    :  )٤(وقال املاوردي 
فإن نسيها لطول املدة وحنوه ، فهو بيع غائب ، وهو الذي قاله مل  األوصاف

عن عبد العزيز بـن   )١(عن البيهقي  )٥(يتعرض له اجلمهور ، ونقل الروياين 

                                                 
واحتج االصطخري على الذاب " وحىت تستقيم العبارة بصورة أوضح نرجع لنص الرافعي )    ١( 

لو كان يف يده خامت فأراه غريه حـىت نظـر إىل   أرأيت : عن األمناطي يف املسألة ، فقال 
ال ، أرأيت لو دخل داراً ونظـر إىل  : مجعية مث غطاه بكفه مث باعه منه هل يصح ؟ قال 

أرأيت لـو  : ال ، قال : مجيع بيوا وعالليها مث خرج منها واشتراها ، هل يصح ؟ قال 
يصح ؟ فتوقف فيه ، ولو ارتكبه دخل أرضاً ونظر إىل مجيعها مث وقف ناحية منها واشتراها هل 

 " .لكان مانعاً بيع األراضي والضياع اليت ال تشاهد دفعة واحدة ؛ فإنه خالف اإلمجاع 
 ).٦/٢٧(؛ البحر ) ٦/٣٠(احلاوي : ؛ وينظر ) ٨/١٥٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

؛ ) ٨/١٤٩(ع ؛ فتح العزيز مطبوع مع امو) ٣/٢٨٦(؛ التهذيب ) ٩/٢٨٩(املهذب )    ٢( 
 ) .٩/٢٩٦(اموع 

اموع : ؛ وينظر ) ٢/٧٤" (فيتبني بطالن العقد لتبني انتفاء املعرفة " وما يف الوسيط هو )    ٣( 
ويف الوسيط أنـه يتـبني   : حيث قال ) ٣/٣٧٠(؛ روضة الطالبني ) ٩/٢٩٦(اموع 

 .بطالن البيع لتبني انتفاء املعرفة 
كانت مدة الرؤية بعيدة ، فال خيلو حال املشتري مـن أحـد   فأما إذا : " ويف ذلك يقول )    ٤( 

إما أن يكون ذاكراً ألوصاف املبيع ، أو غري ذاكر ، فإن كـان غـري ذاكـر    : أمرين 
ألوصاف املبيع لبعد العهد وطول املدة ، فهذا يف حكم من مل يره ، فإن أبتاعه على غري 

 " .خيار الرؤية ، مل جيز 
 ) .٦/٣٠(احلاوي 

فأما بيع العني الغائبة مع تقدم الرؤية ، وهو أن يكون البائع : " وما جاء عن الروياين قوله )    ٥( 
البائع واملشتري قد شاهدا السلعة مث غابا عنها ، وعقدا البيع عليها ، فال خيلو حال الرؤية 

إما أن تكون قريبة املدة ، أو بعيدا ، فإن كانت املدة قريبة وليس هلـا  : من أحد أمرين 



 

 .عن الشافعي مثل قول األمناطي  )٢(مقالص 

مدة حيتمل فيها كالبقول فإن مضت  )٣( )دونَ ما يتغير غَالباً ( قال 
فإن وجده مـتغرياً   )٤(مه ، بأن كان املبيع حيواناً فاألصح الصحة التغري وعد
تغري فالقول قوله مع ميينه علـى األصـح   : ، فإن قال املشتري  )٥(فله اخليار 

                                                                                                                        
قدر فمذهب الشافعي ومجهور أصحابه أن البيع جائز وقال أبو القاسم األمناطي من حد م

 " .البيع باطل : أصحابه 
 ) .٦/٢٧(البحر  
 .وشذ األمناطي فأبطل البيع وهذا فاسد : وما جاء عن النووي  
وقال الروياين يف البحر وقد ذكر أبو بكر البيهقي عن عبد العزيز بن مقالص من تالمذة  

 .افعي أنه نقل عن الشافعي مثل قول األمناطي الش
 ) .٩/٢٩٦(اموع  

أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا بن موسى اخلسروجردي اخلراسـاين ، أبـو بكـر    )    ١( 
ما من فقيه شافعي إال وللشافعي عليه منـه ، إال  : " قال اجلويين عنه ) هـ٤٥٨-٣٨٤(

ـ  أبا بكر البيهقي ، قإن املنة له على ا ، مـن  " ه ـلشافعي لنصا سبقه يف نصـره مذهب
 =" .مناقب الشافعي " " دالئل النبوة " " السنن الكربى " مصنفاته 

 ) .٢/٣٤٨(طبقات الشافعية الكربى ؛ ) ١/٥٧(؛ وفيات األعيان ) ٨/٢٤٢(املنتظم = 

-(....ي عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقالص اخلزاعي ، املصري ، الفقيه ، أبو عل)    ٢( 
أبو زرعة ، وأبـو  : أخذ عن الشافعي ، وعن عبد اهللا بن وهب وروى عنه ) هـ٢٣٤

 .حامت ، وغريمها ، وهو ابن بنت سعيد بن أيب أيوب 

 .) ١/٣٦٦( طبقات الشافعية الكربى 

 ) .٢/٢٦(املنهاج )    ٣( 

 : قوالن إن كان مما جيوز أن يتغري ، وجيوز أن ال يتغري ، كاحليوان ، ففيه )    ٤( 

 .جيوز بيعه بالرؤية املتقدمة : أحدمها  

 .أن بيعه ال جيوز ؛ ألنه متردد بني سالمة وعطب : الثاين  
 ) .٦/٣١(احلاوي 

 ) .أ/١١٧(اوي فت؛ حترير ال) ٣/٢٦(مغين احملتاج )    ٥( 

الباً
ري غ
يتغ

ما 
ية 
رؤ

 
بيع
 امل
ض
 بع
ؤية
ر

 



 

 . )١(املنصوص 

الصربة  علَى باقيِه كَظَاهرِ وتكْفي رؤيةُ بعضِ الْمبِيِع إِنْ دلَّ( قال 
ويف قول شاذ ، ووجه ال يكفي بل البـد مـن    )٣( )متماثلِ الْ )٢( وأُنموذَجِ

، وال خيار إذا رأي البـاقي إال إذا خـالف    )٥(، واملذهب األول  )٤(تغليبها 
 )٦(ظاهرها ، واملراد بالصربة صربة احلبوب ؛ كاحلنطة والشعري وكذا اجلوز 

إنـه  :  )٩(اوردي ، وقال امل )٨(، وكذا الدقيق على ما قاله الرافعي  )٧(واللوز 

                                                 
الثمن من القول قول املشتري مع ميينه ؛ ألنه يريد انتزاع : قال الشافعي يف كتاب الصرف )    ١( 

 .يده ، فال ينتزع منه إال بقوله 
 ) .٣/٣٧٠(؛ روضة الطالبني ) ٦/٣١(احلاوي  

األمنوذج بضم اهلمزة ، ما يدل على صفة الشيء وهو معرب ، وهو مثال الشيء الـذي  )    ٢( 
 .يعمل عليه 

 ) .٢٣٩ص) (منوذج/مادة(املصباح املنري  
 ) .٢٧-٢/٢٦(املنهاج )    ٣( 

إمنا أجلأه إليه ضـرورة  : ا حكاه أبو احلسن العبادي عن الصعلوكي نفسه ، وقال وهذا م)    ٤( 
 .نظر املبيع 

 ) .٨/١٥١(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٨/١٥١(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٢/٤٩٧(احملرر )    ٥( 

: ن أنواعه ـومن ذوات الفلقتيـن س شجر مثمر من الفصيلة اجلوزية مـجن: وز ـاجل)    ٦( 
وز األسود الذي ينمو يف الغابات الشرقية من الواليات املتحدة األمريكية ، وجوز ـاجل: 

 .أرمد الذي يعيش يف أمريكا الشمالية وغريها ، وجوز إنكليزي ويوجد يف جنوب أوروبا

؛ ) ٥٧ص(املعتمد يف األدويـة املفـردة   ؛ ) ٤٤ص) (جوز/مادة(املصباح املنري : ينظر  
 ) .١٥٤ص(لغذاء والتداوي بالنبات وس اقام

ه اللـوز املنفـرك   شجر مثمر معروف مشهور ، من فصيلة الورديات من ضـروب : اللوز )    ٧( 
 .ومنه اللوز املر ، واللوز احللو ويطلق 

 ) .٢/٨٥٢(املعجم الوسيط ؛ ) ٣٣٤ص(املعتمد يف األدوية املفردة : ينظر  
 ) .٨/١٥١(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٨( 
 .وسيأيت ذلك يف الصفحة التالية  )٦/٢٩(احلاوي )    ٩( 



 

 إنه كالقطن وسيأيت حكمه ، ولو كان شيء منها يف وعاء فرأى أعـاله أو 
رأى أعال السمن واخلل وسائر املائعات يف ظروفها كفى ، ولو كانت احلنطة 

ى إن عرف سعة البيت وعمقه فك )١(يف بيت مملؤ ، فرأى بعضها من الكوة 
رؤيـة صـربة البطـيخ    ال ، وكذا اجلمد يف امدة ، وال يكفي ـ، وإال ف

والرمان وحنوه مما يباع عدداً ، بل البـد مـن   ] ب٢١٣/ل/ [والسفرجل 
ـ ـي فـد وال يكفـل واحـة كـرؤي ـ ـي سل ـ ـة العن وخ ـب واخل

ق حباتـه  ـر إن مل تلتصـا والثمـا ؛ الختالفهـة أعالهـا رؤيـوحنومه
ـ ـي تسمـالت )٣(ة رـت كالقوصـ، وإن التصق )٢(وز ـفكاجل ا ـى هن
فيه  )٦(، والقطن يف العدل  )٥(رؤية أعالها على الصحيح كفى  )٤(ة وـالعج

                                                 
 .الكَوة تفتح وتضم وهي الثقبة ، ومجع املفتوح على كوات )    ١( 
 ) .٢٠٨ص) (كوى/مادة(املصباح املنري  

وإن اشترى صربة من بطيخ ، أو عنب ؛ فرأى ظاهرها فهو كشراء : " وفيه يقول البغوي )    ٢( 
ألا ختتلف ، وإن كانت احلنطة يف بيت ؛ وهو مملوء منـها ، فـرأى    كشراء الغائب ؛
وة ، أو من الباب ؛ فإن كان يعرف الطول والعرض من البيت صـح ،  ـبعضها من الك

 " .وإن مل يعرف ، مل يصح ، وكذلك اجلمد يف امدة ، والثلج يف املثلجة 

 ) .٣/٢٨٨(التهذيب  

 .وعاء يكرت به التمر ، يتخذ من قصب : د حتفف بالتشديد ، وق –القوصرة )    ٣( 

 ) .١٨٩ص) (قرر/مادة(املصباح املنري  
 نوع من متر املدينة أكرب من الصيحاين ، يضرب إىل السواء من غرس الـنيب  : عجوة )    ٤( 

 . مر باملدينة ، وخنلتها تسمى لنيةالت وهو أجود
 ) .٤/٧١٣) (عجا/مادة(لسان العرب  

 ) .٣/٣٧١(؛ روضة الطالبني ) ٣/٢٨٨(؛ التهذيب ) ٥/٨٨(ن البيا)    ٥( 
وهو املثل ونصف احلمل ، يكون على أحد جـانيب الـبعري أو   : واجلمع أعدال  –العدل )    ٦( 

 .الدابة 
 ) .٥/١٧٦٠) (عدل/مادة(الصحاح  



 

، أنه كقوصرة التمر وهو الصـحيح   )١(ري يمفيه خالف ، واألشبه عند الص
فال يف األصح وإمنـا   )٣(وإال  )٢(واألمنوذج إن أدخله يف البيع صح يف األصح 

حلنطة اليت بعتك ا: يكون األمنوذج يف املتماثالت ، وصورة املسألة أن يقول 
بعتك من هذا النوع كذا فهـو  : يف هذا البيت وهذا أمنوذجها ، أما لو قال 

وال يقوم ذلك مقـام   )٤(باطل ؛ ألنه مل يعني ماالً ، ومل يراع شروط السلم 
 . )٥(الوصف يف السلم على الصحيح 

ـ   )٦(أَو كَانَ صواناً ( قال  الْبو ـانمرِ الرشلْقَةً كَقضِ ، للباقي خي
وحده علـى   )١(صح بيع اللب وال ي )٧() واْلقشرة السفْلى للجوزِ واللَّوزِ 

                                                 
 ) .٣/٣٧١(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٥١(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٥/٨٨(البيان )    ١( 
وهذا قول القفال كما لو رأى بعض الصربة ، وعن بعض األئمة القطع باملنع ، قال إمـام  )    ٢( 

والقياس ما قاله القفال ، وال خيفى أن مسـألة األمنـوذج إمنـا تفـرض يف     : احلرمني 
 .املتماثالت

 ) .٨/١٥٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
صحة البيع ترتيـالً لـه مرتلـة    ) أحدمها ( ع ففيه وجهان وإن مل يدخل األمنوذج يف البي)    ٣( 

 .املنع ؛ ألن املبيع غري مرئي ؛ وال يشبه استقصاء الوصف) وأصحها ( استقصاء الوصف 
 ) .٨/١٥٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 : شروط السلم )    ٤( 
 .تسليم رأس املال يف الس  -١
 .كون املسلم فيه ديناً  -٢
 .يم بيان حمل التسل -٣
 .أن يكون املسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم  -٤
 .وأن يكون معلوماً القدر كيالً أو وزناً أو عداً ، أو ذرعاً  -٥
 .ويشترط العلم باألجل  -٦

 ) .١٥٠،  ٢/١٣٤(؛ مغين احملتاج ) ١٥٠،  ٢/١٣٤(املنهاج : ينظر 
 ) .٣/٣٧١(روضة الطالبني )    ٥( 
 .الصاد وكسرها ، ما يصان فيه الشيء ، وصنته حفظته يف صوانه صوناً بضم : الصوان )    ٦( 
 ) .١٣٥ص) (صون/مادة(املصباح املنري ؛  )٦/٢١٥٣) (صون/مادة(الصحاح  

 ) .٢/٢٧(املنهاج )    ٧( 

يته
رؤ

ن 
ميك

ال 
ما 

 



 

اء الصـايف ، وكـذا األرض    امل، ويكفي رؤية السمك يف )٢(القولني مجيعاً 
وال يكفي رؤية املبيع مـن وراء  .  )٣(يعلوها ماٍء صاف ؛ ألنه من صالحهما 

 .  )٤(قارورة 

ففي شراء الدار  )٥( )بر رؤيةُ كُلَّ شيٍء علَى ما يليق بِه ويعت( قال 
 )٦(م والبالوعـة  رؤية البيوت والسقوف واجلدران داخالً وخارجاً واملستح

 . )٧(وكذا السطوح على األصح

 وسلسلة على باب ؛ ألنه )٨(ال يشترط رؤية كل ضبة : قال الغزايل 
ويف البسـتان   )١(يف شرط كون الشاة لبوناً عند الكالم  )٩(صار وصفاً ذكره 

                                                                                                                        
اللب للنخلة قلبها ، ولب اجلوز واللوز وحنومها ما يف جوفه واجلمع لبوب ، ولب كـل  )    ١( 

 .شيء خالصة 
 ) .٢٠٨ص) (لب/مادة(املصباح املنري ؛ ) ١/٢١٦) (لبب/مادة(صحاح ال 

 .ألنه تسليمه ال ميكن إال بكسر القشر فينقص عني املبيع )    ٢( 
 ) .٣/٣٧١(روضة الطالبني  

 .ألن املاء من صالحهما ، وإن مل يكن كذلك مل تكن رؤية البعض على هذا القول )    ٣( 
 ) .٣/٣٧١(روضة الطالبني  

 .ألن املعرفة التامة ال حتصل به وال يتعلق صالح بكونه فيها )    ٤( 
 ) .٨/١٥٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٢/٢٨(املنهاج )    ٥( 

 .ثقب يف وسط الدار يرتل فيه املاء : البالُوعةُ )    ٦( 

 ).٢٤ص) (بلع/مادة(املصباح املنري ؛ ) ٣/١١٨٨) (بلع/مادة(الصحاح  

 ) .٢/٢٨(؛ مغين احملتاج ) ٨/١٥٢(تح العزيز مطبوع مع اموع ف)    ٧( 

 .الضبة من حديد أو صفر أو حنوه يشعب ا اإلناء ومجعها ضبات )    ٨( 

 ) .١/١٦٨) (ضب/مادة(؛ الصحاح ) ١٣٥ص) (ضب/مادة(املصباح املنري  
 ) .٢/٩٥(الوسيط )    ٩( 

ؤية
 الر
صل
 حت
مبا

 



 

يـان  نأسـاس الب رؤية األشجار واجلدران ومسائل املاء وال حاجة إىل رؤية 
وعروق األشجار وحنوها ، واألصح اشتراط رؤية طريق الدار وجمرى املـاء  

، ويشترط يف العبد رؤية الوجه واألطـراف ، وال   )٢(الذي يدور به الرحى 
 . )٣(فيما بينهما وجهان األصح اشتراطه جيوز رؤية العورة و

واألصح أن اجلارية كالعبد ، والثاين يشترط ما يبدوا عنه اخلدمـة ،  
، ويشترط رؤية الشعر يف األصـح إال   يكفي رؤية الوجه والكفني: والثالث 

 ويف الدواب مقدمها ومؤخرها وقوائمهـا ،  )٤(األسنان واللسان يف األصح 
وهل يشترط أن جيري الفرس بني ،  )٧(واجلل  )٦( واإلكاف )٥(ورفع السرج 

احتمال فيما  )١(، ولإلمام  )٩(ال ، ويف الثوب املطوي نشره  )٨(األصح ؟ يديه 

                                                                                                                        
هو كوصف احلرفـة  : منهم من قال : تكون لبوناً  أما إذا شرط يف الشاة أن: " وفيه قال )    ١( 

والكتابة ؛ فإنه ليس بشرط وجود اللنب يف احلال ، فاللنب يتحصل بصفة غريزية نـاجزة  
 " .واللنب من مثرا 

 ) .٢/٩٥(الوسيط  
 .الرحى الطاحون ، واجلمع أرحٍ وأرجاء )    ٢( 
 . )٨٥ص) (رحى/مادة(املصباح املنري ؛ ) ٦/٢٣٥٣) (رحى/مادة(الصحاح  

 ) .٢/٢٨(؛ مغين احملتاج ) ٣٧٢-٣/٣٧١(روضة الطالبني )    ٣( 

 ) .٣/٣٧٢(روضة الطالبني )    ٤( 

 .السرج هو ما يوضع على ظهر الدابة )    ٥( 

 ) .سرج/مادة(الصحاح  

يـة  شبه الرحال واألقْتاب ، وهو ما يوضع على احلمار عند الرؤ: إكاف احلمار ووكافه )    ٦( 
 .عند ركوبة أو حتميله 

 ) .٧ص) (أكف/مادة(؛ املصباح املنري ) ١/٥٨٤) (أكف/مادة(لسان العرب  
 .جل الدابة كثوب اإلنسان يلبسه يقيه الربد واجلمع جالل وأجالل )    ٧( 
 ) .٤١ص) (جل/مادة(املصباح املنري  

 ) .١/٣٧٢(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٥٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٨( 
 ) .٣/٣٧٢(روضة الطالبني )    ٩( 



 

 )٣(كالـديباج   )٢(اً صـفيق فيما ال ينشر إال عند القطع وإذا نشر فما كان 

 )٥(والرقيق كالكرباس  )٤(وكذا البسط والزاليل  املنقوش اشترط رؤية وجهه

، ويف الكتب رؤية مجيع أوراقها ويف الورق  )٦(أحد وجهيه يف األصح يكفي 
ه ، واللمـس يف  وحنـو  )٨(يشترط الشم يف املسك : ، وقيل  )٧(مجيع طاقاته 

الثياب ، والذوق يف اخلل وحنوه ، والصحيح خالفه ، واألصح صحة بيـع  
وذكـر  مـن مصـلحته   ز ؛ ألن بقاءه يف الكو )١٠(من غري رؤية  )٩(الفقاع 

                                                                                                                        
 ) .٣/٣٧٢(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٥٣(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 .، مبعىن الكثيف الصفيق من الثوب خالف السخيف )    ٢( 
 ) .١٣١ص) (صفق/مادة(؛ املصباح املنري ) ٤/١٥٠٤) (صفق/مادة(الصحاح  

حىت اشتقت العرب منه ؛ ألنه عنـدهم اسـم    ثوب سداه ، وهو معرب مث كثر ديباجال)    ٣( 
 .للمنقش منه 

 ) .٧٢ص) (دبج/مادة(؛ املصباح املنري ) ١/٣١٢) (دبج/مادة(الصحاح  
 .الزالَلي مجع زِليةُ وهو نوع من البسط )    ٤( 
 ) .٩٧ص) (زلل/مادة(؛ املصباح املنري ) ٤/١٧١٨) (زلل/مادة(الصحاح  
الكرباس الثوب اخلَشن ، وهو فارسي معرب ، واجلمع كَرابيس وينسب إليـه بياعـه ،   )    ٥ (

 .كرابيسي : ال ـفيق
 ) .٢٠٢ص) (الكرب/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/٩٧٠) (كربس/مادة(الصحاح  

 ) .٢/٧٤(الوسيط )    ٦( 

 ) .٣/٣٧٦(؛ روضة الطالبني ) ٣/٢٨٥(التهذيب )    ٧( 

 )٨    (ك طيب معـروف ، وهو معرب ، والعرب تسميه الشموم ، وهو عنـدهم أفضـل   املس
 .يذكر ويؤنث : الطيب ، قال الفراء املسك مذكر ، وقال غريه 

 ) .٢١٩ص) (مسك/مادة(املصباح املنري  

هو شراب يصنع من الشعري ، ومسي به ملا يعلوه من الزبد ، وأهل الشام يصنعونه : الفقاع )    ٩( 
 .س ، ويف عامة البالد ال يصنع إال من الزبيب املدقوق من الدب

 ) .٥/٤٥٥() فقع/مادة(تاج العروس  
: يفتح رأسه ، فينظر فيه بقدر اإلمكان ليصح بيعه ، وقيـل  : وقال أبو احلسن العبادي )    ١٠( 

 .يصح بيعه من غري اشتراط لرؤيه وهذا هو األصح 
 ) .أ/١٢٢(اوي فت؛ حترير ال) ٣/٣٧٢( ؛ روضة الطالبني) ٩/٢٩٢(اموع : ينظر  



 

املاوردي ، أنه إن كان املبيع الغائب داراً اشترط ذكر البلـد ، ويف البقعـة   
، وأنه  )٢(، وإن كان عبداً أو ثوباً مل يشترط البقعة واشترط البلد  )١(وجهان 

د ـه يف بلـرط تسليمـوز شـد ، وال جيـوأنه جيب تسليمه يف ذلك البل
م ؛ ألنه يف الذمـة ،  خبالف السل] أ٢١٤/ل/ [إذا كان غائباً عنه  )٣(تبايع ال

، ولو  )٤(والغائب غري مضمون يف الذمة ، فاشتراط نقله يكون تبعاً وشرطاً 
وكان لطيـه  فنشره ، واختار الفسخ  )٥(اه ـاشترى الثوب املطوي وصححن

مؤنة ، ومل حيسن طيه لزم املشتري مؤنة الطي كما لو اشترى شيئاً ونقله إىل 
 . )٦(ه على املشتري فإن مؤنة رد، بيته فوجد به عيباً 

وكذا مسـاع   )٧( )واَألصح أَنَّ وصفَه بِصفَة السلَمِ الَ يكْفي ( قال 
؛ ألن الرؤية تطلع على أمور تضيق عنها العبـارة ،   )٨(وصفه بطريق التواتر 

                                                 
 .يلزم ذكرها : أحدمها )    ١( 
 .ال يلزم ذكرمها ؛ ألن البقعة جترى جمري الصفة : الثاين  
 ) .٦/٢٥(احلاوي  

ألن القبض يتعجل إن كان البلد قريباً ، ويتأخر إن كان البلد بعيداً ، فـافتقر العقـد إىل   )    ٢( 
 .ض من تأخريه ذكره ، ليعلم به تعجيل القب

 ) .٦/٢٥(احلاوي  
 . ئباً عنه يف بلد غري بلد التبايعويكون عند شرط ذلك البيع فاسداً ؛ ألنه غا)    ٣( 
 ) .٦/٢٥(احلاوي  

 ) .٨/١٥٩(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٦/٢٥(احلاوي )    ٤( 

شترى ثوباً مطوياً فنشره صح إذا ا: " وقد جعل املاوردي لصحة بيعه أموراً منها كما قال )    ٥( 
وإن كـان  . صح الشراء ، إن كان مطوياً على طاقتني لريى مجيع الثوب من جانبيـه  
 " .مطوياً على أكثر من طاقتني ، مل يصح البيع إال أن يكون على خيار الرؤية 

 ) .٦/٣١٩(احلاوي  

 .، وهو قول القفال يف شرح التلخيص ) ٣/٣٧٢(روضة الطالبني )    ٦( 

 ) .٢/٢٨(املنهاج )    ٧( 

 .تواترت اخليل إذا جاءت يتبع بعضها بعضاً : التواتر هو التتابع ، يقال )    ٨( 

ف
وص
 بال
بيع
ال

 



 

، وبني هذا الوجـه ،   )١( تقوم مقام الرؤية حىت يصح على القولني: والثاين 
الرابع اللذين تقدما فيما ال يعترب من األوصاف تفاوت فإما والوجه الثالث و

قال ول معها يكون بيع حاضر ـ، وهذا يق ع غائبـا ليكون بيـيشترطا
سواء أسلم أو أسلم إليه ؛ ألنه يعرف الصفات ، )٢( )ويصح سلَم اَألعمى ( 

: وقيلَ ( قال . ويوكل من يقبض عنه ، وال يصح قبضه بنفسه على األصح 
لعدم معرفته الصفات والصحيح األول ؛ ألنه  )٣( )إِنْ عمي قَبلَ تميِيِزه فَالَ 

؛ وحمل ذلك إذا كان رأس املال موصوفاً يف الذمـة ،   )٤(مييز بينها بالسماع 
وبيع األعمى وشراؤه ، .  ي الس فإن كان معيناً ؛ فكبيعه العنيـمث عني ف

األصح القطع بالبطالن كبيع الغائـب ، علـى أن ال   كبيع الغائب ، و: قيل 
خيار وهبته ورهنه كبيعه ، فإن صححنا بيعه قام وصف غـريه لـه مقـام    

وجيوز أن يؤجر نفسه وللعبد األعمى  )١(، واألصح جواز كتابته  )٥(ه ـرؤيت

                                                                                                                        
 ) .٢٤٧ص) (وتر/مادة(؛ املصباح املنري ) ٢/٨٤٣) (وتر/مادة(الصحاح  

 ) .٢٩-٢/٢٨(مغين احملتاج )    ١( 
 ) .٢/٢٩(املنهاج )    ٢( 
يصح من األعمى من العقود غري السلم ، ولـيس   قد يفهم كالمه أنه ال: قال الشربيين  

، وله مراداً بل يصح أن يشتري نفسه ويؤجرها ؛ ألنه ال جيهلها ، وأن يقبل الكتابة على نفسه 
أن يكاتب عبده على األصح تغليباً للعتق ، وقياسه كما قال الزركشي صحة شرائه مـن  

كـالبيع  ها ، وأما ما يعتمد فيه الرؤيـة  يعتق عليه وبيعه العبد من نفسه ، وأن يزوج ابنته وحنو
 .واإلجارة والرهن فال يصح منه ، وإن قلنا بصحة بيع الغائب ، وطريقه أن يوكل فيه 

 ) .٢/٢٩(مغين احملتاج  

 ) .٢/٢٩(املنهاج )    ٣( 

ويتخيل فرقاً بينهما ، كبصري يسلم فيما مل يكن رآه كأهل خراسان يف : " قال الشربيين )    ٤( 
 " .ب وأهل بغداد يف املوز الرط

 ) .٢/٢٩(مغين احملتاج  

؛ امـوع  ) ٣/٣٦٨(؛ روضة الطـالبني  ) ٣/٨٦(؛ البيان ) ٣/٥٣٥(التهذيب : ينظر )    ٥( 
 ) .٢/٢٩(؛ مغين احملتاج ) ٩/٣٠٣(



 

، ولو رأى شيئاً مما ال يتغري مث عمى صح  )٢(ويقبل كتابتها  أن يشتري نفسه
يف األعمى من التصرفات طريقه أن ، وكل ما ال يصح  )٣(ه إياه بيعه وشراؤ

 . )٤(يوكل وحيتمل ذلك للضرورة 

،  )٥(على صحة بيع الغائب ، بيع اللنب يف الضرع باطـل   :فروع 
ولو حلب شاة فأراه ، مث باعه رطالً مما يف الضرع أو قبض قدراً من الضرع 

لوصية بـاللنب يف الضـرع ،   ، وجتوز ا )٦(وباع ما فيه مل يصح يف األصح 
والصوف على الظهر ، وبيع الشاة املذبوحة قبل السلخ باطل سواء بيع اجللد 

والرؤس قبل اإلبانـة ،   )٧(أو اللحم معاً أو أحدمها ، وال جيوز بيع األكارع 
 )٩(، وكذا املسموط  )٨(نيئة ومشوية  ويف األكارع وجه ، وجيوز بعد اإلبانة

                                                                                                                        
 .عدم اجلواز وبه قطع البغوي : وصحح املتويل اجلواز ، والثاين )    ١( 

 ) .٣/٥٣٥(؛ التهذيب ) أ/١٥٠(تتمة اإلبانة : ينظر  
 ) .٣/٥٣٦(التهذيب )    ٢( 
 " .وهو املذهب : " وقال النووي )    ٣( 
 ) . ٩/٣٠٣(اموع  

 ) .٣/٣٦٩(روضة الطالبني )    ٤( 
 .ألنه خيتلط بغريه مما ينصب يف الضرع : " وعلل النووي عدم الصحة بقوله )    ٥( 
 ) .٣/٣٧٣(روضة الطالبني  

إلمام يف ذلك وهذا ال ينقدح إذا كان املبيع قدراً ال يتأتى حلبه إال ويتزايد اللـنب ،  وقال ا)    ٦( 
فإن املانع قائم واحلالة هذه فال ينفع إبداء األمنوذج ؛ نعم لو كان املبيع يسرياً وابتدر إىل 

 .احللب فال يفرض واحلالة هذه ازدياد شيء به مباالة فيحتمل التجويز 
 ) .١٥٥-٨/١٥٤(ع اموع مطبوع مفتح العزيز  

األكارع اجللدية قوائمها ، وقيل كراع الغنم طرفه ، وقال ابن الفـارس األكـارع مـن    )    ٧( 
 .الدواب ما دون الكعب 

 ) .٢٠٣-٢٠٢ص) (كرع/مادة(املصباح املنري  
 ) .٣/٣٧٣(روضة الطالبني )    ٨( 
 .املاء احلار ، فهو مسيط ومسموط املَسموط من مسطت اجلي مسطاً ؛ أي حنيت شعره ب)    ٩( 
 ) .١١٠ص) (مسط/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/١١٣٤) (مسط/مادة(الصحاح  



 

 . )١(الينء احتمال لإلمام نيئاً ومشوياً ، ويف 

باطل ، ودوا فتح رأس الفأرة أم ال ، وقال  )٢(وبيع املسك يف الفأرة 
جيوز بيعه مع الفأرة مطلقاً ، ولو رأى املسك خـارج  :  )٣( جوقال ابن سري

الفأرة مث اشتراه بعد الرد إليها صح ، ولو رأى الفأرة دون املسك مث اشـتراه  
ا مفتوحاً فرآه جاز ، وإال فبيع الغائب ولو باع بعد الرد إليها فإن كان رأسه

املسك املختلط بغريه مل يصح ؛ ألن املقصود جمهول كما ال يصح بيع اللـنب  
ولو باع مسناً يف ظرف ورأى أعاله مع ظرفه ، أو دونه صح ، ،  ءاملخلوط مبا

فإن قال بعتكه بظرفه كل رطل بدرهم ، فإن مل يكن للظرف قيمة بطـل ،  
األصح أما إن علما وزن الظرف والسمن جاز وإال فـال ، وإن  وإن كان ف

،  )٤(فكالسمن بظرفـه   ]ب٢١٤/ل[ /باع املسك بفأرته كل مثقال بدينار 
باطـل  : ولو رأى بعض ثوب وبعضه اآلخر يف صندوق فكالغائب ، وقيل 

قطعاً ، ولو كان املبيع شيئني رأى أحدمها ، فإن أبطلنا بيع الغائب ، ففـي  
اجلمـع بـني   ، وإال ففي صحة العقد فيهما قوال تفريق الصفقة  قوال املريّء
 . )٦(م ، فإن صححنا فله رد ما مل يره ، وإمساك ما رآه ـاحلك )٥( خمتلفي

. 
فإن وجـده كمـا   ، وإذا شرطنا الوصف يف بيع الغائب ، فوصف 

                                                 
 ) .٣/٣٧٣(ينظر قوله يف روضة الطالبني )    ١( 
 .وعاؤه الذي جيتمع فيه وهو نافجته : فَأَرةُ املسك )    ٢( 
 ) .٢/٦٧٧(؛ املعجم الوسيط ) ٢/٧٧٧) (فأر/مادة(الصحاح  

 ) .٣/٣٧٣(؛ روضة الطالبني ) ٥/٩١(ينظر قوله يف البيان )    ٣( 
؛ فتح العزيز مطبوع مـع امـوع   ) ٥/٩١(؛ البيان ) ٥٢٢-٣/٥٢١(التهذيب : ينظر )    ٤( 

؛ مغـين  ) ٩/٣٠٦(؛ امـوع  ) ٣٧٤-٣/٣٧٣(؛ روضة الطالبني ) ١٥٦-٨/١٥٥(
 ) .٢/٢٨(احملتاج 

 .وما بعدها ) ٥٠٣ص( خمتلفي احلكم يف مسائل تفريق الصفقة سيأيت توضيح أقوال اجلمع بني)    ٥( 
 ) .٣/٣٧٤(روضة الطالبني )    ٦( 
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وجده دونه فله اخليـار  ى األصح ، وقيل قطعاً ، وإن ـوصف فله اخليار عل
،  )١(ال حاجة إىل الوصف فللمشتري اخليار عند الرؤيـة  : وإن قلنا ، قطعاً 
أنـه ينفـذ    ، والصحيح )٣(ال إال أن يشترطه ، والصحيح األول :  )٢(وقيل 

ال : ينفـذان ، والثالـث   : ذ إجازته ، والثاين ـفسخه قبل الرؤية ، وال تنف
لـه  : م ال ، وقيل ينفذان ، وأما البائع فاألصح ال خيار له سواء رأى املبيع أ

ـ : اخليار ، وقيل  ـ ـله إن مل يكن رآه ، مث خيار الرؤية حي  )٤(ت ـث ثب

ـ ـس الرؤيـداد جملـامت )٥(د ـه ميتـفاألصح أن ـ : ل ـة ، وقي ى ـعل
، ولو تلف املبيع يف يد املشتري قبل الرؤية ، ففي انفساخ البيـع   )٦(ور ـالف

لرؤية مل يصح ؛ ألنـه ال  وجهان كنظريه ويف خيار الشرط ، ولو باعه قبل ا
 . )٧(إجازة قبل الرؤية خبالف زمان خيار الشرط 

أصحهما نعم ، وعلى هذا : وجهان ؟ وهل جيوز أن يوكل يف الرؤية 
: هل فائدا اإلخبار فقط أو ليفسخ إن شاء أو ليجيز ما يستصوبه ؟ وجهان 

                                                 
 ) .٨/١٥٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 .ج والقاضي أيب حسني كوهذا مروي عن القاضي ابن )    ٢( 
 ) .٨/١٥٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر  

 ) .٣/٣٧٥(روضة الطالبني )    ٣( 
مث خيار الرؤية حيث يثبت ، هل هو على الفـور ، أم ميتـد   " واألوىل أن تكون العبارة )    ٤( 

 ...أصحهما : امتداد جملس الرؤية ؟ وجهان 
 ) .٣/٣٧٥(روضة الطالبني  

 .وهو قول أبو حممد وأبو إسحاق )    ٥( 
 ) .٨/١٩١(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٢٨٧(التهذيب  

 .وهذا منقول عن ابن أيب هريرة )    ٦( 

 ) .٨/١٥٨(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٦/٢٧(احلاوي  

؛ روضـة الطـالبني   ) ٨/١٥٩(؛ فتح العزيز مطبوع مع امـوع  ) ٣/٢٨٧(التهذيب )    ٧( 
)٣/٣٧٥. ( 



 

ل يف الرؤية ، ولو عمي بعد شراء الغائب ، وقلنا ال يوك )١(أصحهما ، الثاين 
فاشترى البـاقي ،  انفسخ العقد يف األصح ، ولو رأى ثوبني فسرق أحدمها 

إن تساوت صفتهما ، وقـدرمها  :  )٢(وال يعلم أيهما املسروق ، قال الغزايل 
، ولو  )٣(كنصفي كرباس صح قطعاً ، وإال خرج على بيع الغائب  وقيمتهما
ك ، وأنكر املشـتري ،  ـار لفال خي رأيت: ا يف الرؤية ، فقال البائع اختلف

فرعنا وإن ، على األصح قول املشتري وفرعنا على صحة بيع الغائب فالقول 
هذه :  )٥(القول قول البائع ، وقال املصنف :  )٤(على الفساد ، قال الغزايل 

،  )٦(هذه مسألة اختالفهما يف مفسد للعقد ، وفيهـا اخلـالف املعـروف    
ـ  )٧(ليه فرعها الغزايل واألصح أن القول قول مدعي الصحة وع ق ـ، وأطل

                                                 
، ألنه خيـار  ال : جيوز كالتوكيل يف خيار العيب واخللف ، والثاين : أصحهما . وجهان )    ١( 

 " .شهوة ال يتوقف على نقص وال غرض 

 ) .٣/٣٧٥(روضة الطالبني  
 ) .٢/٢٩(؛ مغين احملتاج ) ٢/٧٣(الوسيط )    ٢( 
؛ روضة الطـالبني  ) ٨/١٥٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ؛ وينظر ) ٢/٧٥(الوسيط )    ٣( 

)٢/٣٧٩. ( 
 .قفال الشاشي  وعزاه إىل صاحب التقريب وهو القاسم ابن)    ٤( 
 ) .٢/٧٤(الوسيط  

 ) .٣/٣٧٦(روضة الطالبني )    ٥( 

إن اختلفا من غري اتفاق على عقد صحيح ، بأن يدعى أحدمها صـحة  : وهي مسألـة )    ٦( 
أن القول قول من يـدعي  : العقد ، واآلخر فساده ، فال ختالف ، واألصح عند الكثريين 

، فإذا قلنا قول من يدعي الصـحة  . بالفساد يقطع : الصحة ، وهو ظاهر نصه ، وقيل 
 .وحلف البائع على نفي سبب الفساد ، صدق ، وبقي الرتاع يف قدر الثمن فيتخالفان 

 ) .٣/٥٧٧(روضة الطالبني : ينظر  

وهذا مذكور عن الغزايل يف فتاويه بأن القول قول البائع ، ألن إقدام املشتري على العقد ، )    ٧( 
 .، اعتراف بصحته 

 ) .٣/٣٧٦(بواسطة روضة الطالبني  



 

 .، أن القول قول املشتري ؛ ألن األصل عدم الرؤية  )١(حسني  يـالقاض

، أو زجاج فاشتراه لو رأى فصاً ومل يعلم أنه جوهر  :فروع أخرى 
جراً أو طيناً ، مث بىن به يف تلـك  آ، ولو رأى أرضاً أو  )٢(فاألصح الصحة 

 )٣(] صـحته  [ يره ، وهو محام ففـي   األرض محام ، فاشترى احلمام ومل

صـبياً   شاة ، أو تفصار )٥(ولو رأى سخلة  )٤(] أصحهما املنع [ احتماالن 
بيع الغائب قالـه  وال ق ي شرائهالرؤية األوىل ، فف فصار رجالً ، ومل يره غري

إذا جوزنا بيع الغائب فهل العقد تام قبـل  :  )٧(، وقال املاوردي  )٦(القفال 
، فإن مات أحدمها أو جـن ، أو   )٩(ليس بتام  )٨(ل أبو إسحاق الرؤية ، قا

بطل العقد ، ولكل منهما الفسخ قبل الرؤية ، وقال ابن  )١٠(حجر عليه بسفه 

                                                 
 .وهو أيضاً قول أليب احلسن العبادي أن القول قول املشتري )    ١( 

 .والقولني للمتويل ) ٩/٢٢٩(؛ اموع ) ٨/١٦٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 

 " .ل " يف هامش )    ٣( 
 " .ل " تكرار يف )    ٤( 
 .ر واألنثى من أوالد الضأن واملعز ساعة تولد واجلمع سخال السخلة تطلق على الذك)    ٥( 
 ) .١٠٢ص) (سخل/مادة(املصباح املنري  

 ) .أ/٤٢(فتاوى القفال )    ٦( 
 ) .٦/٢٦(احلاوي )    ٧( 
شيخ الشافعية ، وفقيه بغـداد ،  ) هـ٣٤٠-(....إبراهيم بن أمحد أبو إسحاق املروزي )    ٨( 

مذته ، شرح مذهب الشافعي وخلصه ، انتقل ببغداد دهراً صاحب ابن سريج ، وأكرب تال
 .مت حتول إىل مصر وتويف ا 

؛ طبقـات الشـافعية   ) ٢/١٧٥(؛ ذيب األمساء واللغـات  ) ٦٨ص(طبقات العبادي  
  ) .١٦٦ص(طبقات ابن هداية ؛ ) ٢١-٤/٢٠(الكربى 

ألن متام العقد يكون بالرضا  وعلل أبـو إسحاق قوله ، بأن العقد ليس بتام قبل الرؤية ؛)    ٩( 
 .به ، وقبل الرؤية مل يقع الرضا به ، فلم يكن العقد تاماً 

 ) .٦/٢٦(احلاوي  
 .السفه نقص يف العقل ، وأصله اخلفه )    ١٠( 
 ) .١٠٦ص) (سفه/مادة(املصباح املنري  



 

، وهلما خيار الس وال يبطل باملوت واجلنون واحلجر ،  )٢(تام  )١(أيب هريرة 
ـ  )٣(وبيع اجلزر والسلجم ، وليس ألحدمها الفسخ قبل الرؤية  و اللفـت  وه

ـ : ل يق، يف األرض بشرط خيار الرؤية ] أ٢١٥/ل/ [والبصل وحنومها  ع كبي
؛ ألنه ال ميكـن   )٤(، وسائر أصحابنا على أنه ال يصح قوالً واحداً  الغائب

وصفه وال رده كما كان ، واالعتبار بالرؤية بالعاقد إن رأى الوكيل ومل يرا 
 . )٥(املوكل صح قطعاً ، وعكسه بيع الغائب 

 

 

 

 

 

                                                 
ملسـائل يف  ا" من مصنفاته ) هـ٣٤٥-(.....احلسن بن احلسني بن أيب هريرة ، أبو علي )    ١( 

أحد أئمة الشافعية ، " شرح خمتصر املزين الصغري " " شرح خمتصر املزين الكبري " " الفقه 
 .من أصحاب الوجوه ، درس على أيب العباس بن سريج ومث على أيب إسحاق املروزي 

؛ طبقات الشـافعية الكـربى   ) ١٢١ص(طبقات الشريازي ؛ ) ٧٧ص(طقبات العبادي  
 ) .٢٠٥-١/٢٠٤(ني ؛ الفتح املب )٢/١٨٩(

بأن العقد قد مت قبل الرؤية بالبذل والقبول ، وإمنا فيه خيـار  : وعلل لذلك ابن أيب هريرة )    ٢( 
 .الس ما مل يتفرقا كسائر البيوع 

 ) .٦/٢٦(احلاوي  
 ) .٢٨٧ص(؛ قاموس الغذاء ) ١٠٨ص) (سلج/مادة(املصباح املنري : ينظر )    ٣( 
أن الغائب ميكـن  ) أحدمها ( والفرق بينه وبني بيع الغائب من وجهني " : وقال النووي )    ٤( 

أن الغائب إذا فسخ العقد فيه يرده املشتري كمـا كـان   ) الثاين ( وصفه خبالف هذا 
 .خبالف هذا 

 ) .٩/٣٠٠(اموع  
 ) .٩/٣٠٠(اموع )    ٥( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : )١(باب الربا  

ويكتب باأللف والواو والياء ، والرما بامليم واملد والريبة  الربا مقصور
 )٣(أصلها ربوة وعن القلعي  )٢(بالضم والتخفيف لغة يف الربا ، قال ابن قتيبة 

فتح الراء من الربا ، واملد أيضاً ، وأصل الربا ، الزيادة أما يف نفس الشـيء  

                                                 
؛ املصباح املـنري  ) ٣/١١٧(؛ ذيب األمساء واللغات ) ٦/٢٣٥٠) (ربا/مادة(الصحاح )    ١( 

 ) .١/٣٢٠) (رىب/مادة(؛ املعجم الوسيط ) ٨٣ص) (رىب/مادة(
الكاتـب النحـوي   ) هـ٢٧٦-(.....عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، أبو حممد )    ٢( 

 " .غريب القرآن " " الشعر والشعراء " " املعارف " اللغوي من تصانيفه 
 ) .٣/٥٠٣(؛ ميزان االعتدال ) ٢/١٤٣(؛ إنباه الرواة ) ١٨٣ص(طبقات النحويني واللغويني  

كان فقيهاً كثري التصانيف من أشهر ) هـ٦٣٠-(.....حممد بن علي بن أيب علي القلعي )    ٣( 
" وله كتاب آخر يف مستغرب ألفاظـه ورجالـه مسـاه    " احترازات املهذب " مصنفاته 

ومصنفاته توجـد بظفـار   " الفرائض إيضاح النرباس يف علم " " املستغرب يف املهذب 
 .وحضرموت ، وعنه انتشر الفقه يف تلك اجلهات 

 ) .١/٧٦٦(؛ معجم البلدان ) ٣/٣٩٣(طبقات الشافعية الكربى  
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تْ  { :  لقوله تعاىل زَّْت َوَرَب كدرهم بدرمهني ،  هوأما يف مقابل )١( } اْهَت

ـ ي ، والقاضي أبو الظاهر )٢(فقال ابن داود  ـ ب ـالطي ـ :  )٣(ا ـمن و ـه
حقيقة فيهما ، وقال ابـن  : يف الثاين ، وقيل  )٥(يف األول جماز  )٤(ة ـحقيق
ك ـذلالربا كل بيع حمرم ونسب  :هو يف الثاين حقيقة شرعية وقيل  جسري

                                                 
 ) .٣٩(؛ سورة فصلت ، من اآلية ) ٥(سورة احلج ، من اآلية )    ١( 
كان يناظر أبـا   )هـ٢٩٧-٢٥٥(حممد بن داود بن علي بن خلف الظاهري ، أبو بكر )    ٢( 

الوصـول إىل معرفـة   " ام ابن إمام ، من مصـنفاته  ـن سريج ، وهو إمـاس ابـالعب
 " .اختالف مسائل الصحابة " " االنتصار " " األصول 

؛ أصول الفقه ) ٦/٣٥٥(؛ األعالم ) ٣/١٧١(؛ النجوم الزاهرة ) ٥/٢٥٦(تاريخ بغداد  
 .) ٩٢ص(تارخيه ورجاله 

حقيقة هذه اللفظة الزيادة يف نفس : فوا يف مدلول الربا ، فقال أبو داود الظاهري ألن الناس اختل)    ٣( 

واألرض إمنا  }אאא{ : الشيء خاصة لقوله تعاىل 

ب إىل تربو يف نفسها ال فيما يقابلها وال يطلق على الزيادة يف املقابل إال جمازاً ولعله ذهـ

مـن  البقرة [ } א{ ذلـك حىت يسد باب االحتجاج على أبيه بقوله تعاىل 

وإن = =أنهعليها وقال ابن سـريج  وأنه يشمل الربا فيما عدا األشياء الستة املنصوص ] ٢٧٥:اآلية 
اء وضع للزيادة يف نفس الشيء فإنه يطلق على الزيادة فيما يقابله عرفاً ، ويكون من األمس

العرفية يف الشرع ؛ كالصالة ومال آخرون إىل انطالق اللفظ علـى املعنـيني انطالقـاً    
 .متساوياً 

؛ تكملـة امـوع   ) ١٤١ص(؛ التعليقـة الكـربى   ) ٤٨٩-٣/٤٨١(احمللى : ينظر  
)١٠/٢٤. ( 

اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له ، مأخوذ من حق الشيء حيق حقاً فهو حـق  : احلقيقة )    ٤( 
 .اق وحقيق وح

؛ وشـرح الكوكـب املـنري    ) ١/٩٧(؛ وينظر احملصـول  ) ١/٩٧(ول البزدوي ـأص 
 ) .١/١١٠(؛ وإرشاد الفحول ) ٣/١٩٥(

 .اسم ملا أريد به غري ما وضع له : ااز )    ٥( 
اإلحكام يف أصول األحكـام  : ؛ وينظر ) ١/٩٧(؛ واحملصول ) ١/٩٧(أصول البزدوي  

 ) .٣/١٩٥(ملنري ؛ وشرح الكوكب ا) ٢/٣٥٢(



 

ـ  )١(ا ـرضي اهللا عنهم ةـ، وعائش رـإىل عم ـ ـ، فعل م ـى األول حتري
ـ ـن ثابـم بدرمهيـع درهـبي ـ  )٢(ة ـت بالسن ـ ـ، وال ي ـذي ورد ف

حممول على ربا اجلاهلية ، وهو أن يكون له دين إىل أجـل ،   )٣(اب ـالكت
 )٥(حده وعلى الثالث تكلموا يف  ، )٤(فإذا جاء األجل يزيده يف األجل ويريب 

إنه اسم ملقابلة عوض بعوض خمصـوص  "  )٦(واملختار ما ذكره الروياين  )٥(
غري معلوم التماثل يف معيار الشرع حال العقد أو مع تـأخري يف البـدلني أو   

أخذ مالٍ بغري مال " وهذا صادق على العقد نفسه وقال ابن الرفعة " أحدمها 

                                                 
ومن الناس من ذهب إىل أن هذه التسمية تطلق على كل : " ووضح السبكي ذلك بقوله )    ١( 

ملا نزلت اآليات : بيع حمرم ، وأضيف هذا املذهب إىل عائشة رضي اهللا عنها ألجل قوهلا 
 متفق عليـه ، " فحرم التجارة يف اخلمر  خرج النيب " من آخر سورة البقرة يف الربا 

لقولـه إن   وأضيف أيضاً إىل عمر . أشارت إىل أن بيع اخلمر ملا كان حمرماً كان ربا 
من الربا بيع التمر وهي معصفة قبل أن تطيب ، وحيتجون باطالق اسم الربا على النسيئة 

 " .يف الذهب بالفضة لكوا حمرمة ، وإن كان التفاضل جائزاً 
 ) .١٠/٢٤(تكملة السبكي  
أكل الربـا وشـاهده   : ئشة يف صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب وما جاء عن عا 

؛ صـحيح مسـلم ، كتـاب    ) ٢/٦٢٠) (٤٥٤١) (٤٥٤٢) (٢٠٨٤(وكاتبه ، رقم 
 ) .٦٤٤ص) (١٥٨٠(حترمي بيع اخلمر ، رقم : املساقاة ، باب 

 .أما قول عمر ابن اخلطاب فبحثت عنه ومل أجده  
الَ تبِيعوا الدينار بِالدينارين والَ " :  قال : قال  ن ورد يف السنة عن عثمان بن عفا)    ٢( 

 . "الدرهم بِالدرهمين 
 ) .٦٤٦ص) (١٥٨٥(الربا : صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب  

ا َأضْ       { : يقصد ما ورد من قوله تعـاىل  )    ٣(  ْأُآُلوْا الرَِّب وْا َال َت ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه َعافًا َي

 ) ] .١٣٠(سورة آل عمران ، من آية [  } مَُّضاَعَفًة

 ) .٦/٨٣(احلاوي : ينظر )    ٤( 
؛ كفايـة األخيـار   ) ٩٠ص(؛ التنبيـه  ) ٦/٨٢(احلاوي . ينظر يف تعريفه عند الشافعية )    ٥( 

؛ ) ٥/٣٥٦(حاشـية اخلرشـي   و؛ ) ٧/٣(؛ وعند بقية الفقهاء فتح القدير ) ١/٤٦٨(
 ) .٢/٦٤(إلرادات وشرح منتهى ا

 .ومل يعرفه الروياين بينهما ذا النص ) ٦/٨١(البحر ؛ ) أ/٨٧(احللية : ينظر )    ٦( 



 

من كالمه ، مث يـرد   فخرج العقد" ، وال تقرب إىل اهللا تعاىل وال إىل اخللق 
، بل هو أحق ذا احلد ، فإنه إذا باع درمهـاً بـدرمهني ،    )١(عليه القمار 

 .فاجلملة يف مقابلة اجلملة ومل يوجد فيها مال بغري مال 

ـ ـه علـقدم )٢( )إِذَا بِيع الطَّعام بِالطَّعامِ ( ال ـق د ؛ ألن ـى النق
املبيع والثمن مجيعاً والضمري يف  –طعام أي ال – اإِنْ كَان( الم فيه أكثر ـالك

اتلَـةُ  مملْجِنساً اشـترِطَ الْحلُـولُ وا   ى ما يشملهاـكان مفرد فيعاد عل
التقَوقَب ضقِ ـابفَرـ ـواألص )٣() لَ الت ـ ـل ف ـ : اب ـي الب ث ـحدي
ضة الْفنهى عن بيعِ الْذَّهبِ بالذَّهبِ و  :مسعت رسول اهللا "  )٤(ادة ـعب
لْحِ الْفولْحِ بالْمالْمرِ ومرِ بالتمالتيِر وعيِر بالشعالشو ربالب راْلبو ةبالْفض ةض

 )٥(رواه مسلم  "إِال سوآًء بسوآء عيناً بِعينٍ ، فَمن زاَد أَو إِزداد فَقَد أَربى 
وأَمرنا أَنْ نبِيع  بِمثْلٍ يداً بِيدإِالَّ مثْالً " :  )٦(ي ـد النسائـه عنـ، وفي )٥(

                                                 
 .راهنه : القمار من قامر الرجل مقامرة )    ١( 
 .كل لعب يشترط فيه غالباً أن يأخذ الغالب شيئاً من املغلوب : والقمار  
 ) .٤/٤(؛ الكليات ) ١٥٧ص(ات ؛ التعريف) ١١/٣٠٠) (قمر/مادة(لسان العرب  

 ) .٢/٣٠(املنهاج )    ٢( 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٣( 
 " .إن كان جنساً واحداً كبر وبر : " ويف بعض النسخ : وقال الشربيين  
 ) .٢/٣٠(مغين احملتاج  

ـ ٣٤-(....عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري اخلزرجي ، أبو الوليد )    ٤(  صـحايب  ) هـ
 . ٧٢جليل روى كثري من األحاديث ، تويف بالرملة وله 

 ) .٥/١٦١(؛ ذيب التهذيب ) ١/٤٧٠(تقريب التهذيب  

) ١٥٨٧(الصـوف وبيـع الـذهب ، رقـم     : صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب )    ٥( 
 .وهو جزء من حديث) ٦٤٦ص(

أحـد  ) هـ٣٠٣ت(، أبو عبد اهللا  أمحد بن شعيب بن علي بن سنان اخلراساين النسائي)    ٦( 
كان النسائي أفقه : األئمة املربزين ، واحلفاظ املتقنني واألعالم املشهورين ، قال احلاكم 
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بِيد نبِيع الذَّهب بِالْورِقِ والْورِق بِالذَّهبِ والْبر بالشعيِر والشعيِرِ بِالْبر يداً 
عينـاً   سواٍءبِ واًءس الَّإِ" عن الشافعي  )٢(ويف رواية املزين  )١( "كَيف شئْنا 

فَإِذَا اختلَفَت هذه األصناف "  )٣(م ـد مسلـ رواية عنويف " دييداً بِ عنيٍبِ
 دإِذَا كَانَ يداً بِي ، مئْتش فوا كَيمن  )٥(ومسلم  )٤(وروى البخاري  "فَبِيع

 )٧(ادة وفيه عند مسلم ـث عبـقريباً من حدي )٦(أيب سعيد اخلدري  ثحدي

 "اس أَو ادز نفَمتادىب ، زأَر اء    فَقَدـوس يـهي فطعالْمذُ ووروى  "اآلخ
،  مسعت رسول اهللا : ، قال  )٩(من حديث معمر بن عبد اهللا  )٨(م ـمسل

                                                                                                                        
مشايخ مصر يف عصره ، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من اآلثار ، وأعرفهم بالرجال من 

 " .خصائص علي " " سنن النسائي " مصنفاته 
 ) .١/٣٤٩(ة النهاية يف طبقات احلفاظ ؛ غاي) ٣/٤٥(العقد الثمني  

 .وهو جزء من حديث ) ٧/٢٧٤(بيع الرب بالرب : سنن النسائي ، كتاب البيع ، باب )    ١( 
 ) .١٠٨ص(خمتصر املزين )    ٢( 
) ١٥٨٧(الصـرف وبيـع الـذهب ، رقـم     : صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب )    ٣( 

 .وهو جزء من حديث ) ٦٤٧ص(
) ٢١٧٦(بيع الفضة بالفضة بأرقـام متعـددة   : ح البخاري ، كتاب البيوع ، باب صحي)    ٤( 

)٦٤٤،  ٢/٦٤٣) (٢١٧٩) (٢١٧٨) (٢١٧٧. ( 
) ٢١٧٦) (١٥٨٤(الربـا ، بأرقـام متعـددة    : صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب )    ٥( 

 ) .٦٤٧ص(

) هـ٧٤-(...أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان احلارثي اخلزرجي األنصاري اخلدري ، )    ٦( 
غزوة بين املصـطلق   كان من احلفاظ املكثرين العلماء الفضالء ، خرج مع رسول اهللا 

 .وهو ابن مخس عشرة سنة 

 . )١/٣٤٥(تقريب التهذيب ؛ ) ٤/٢٣٥(االستيعاب  

الصرف وبيع الذهب بـالورق نقـداً ، رقـم    : صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب )    ٧( 
 . )٦٤٧ص) (١٥٨٤(

 ).٦٤٩ص) (١٥٩٢(بيع الطعام مثالً مبثل ، رقم : صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب )    ٨( 

ن أيب معمر صحايب كبري ، ممن هـاجر  ـو ابـدوي ، وهـمعمر بن عبد اهللا بن نافع الع)    ٩( 
 .احلبشة 



 

وورد النهي عن التفاضل من حديث  "الطَّعام بِالطَّعام مثْالً بِمثْلٍ " : يقول 
،  فيهم اخللفاء الراشدون عن النيب ] ب٢١٥/ل/ [ )١(ن صحابياً ـعشري
ـ  )٣(وغريه  )٢(ن فيه خالف قدمي عن ابن عباس وكا ـ ـوانق و ـرض ، وه

،  )١(األحاديث الصحيحة الصرحية الكـثرية  ال يعتد به ملخالفته  )٤(خالف 
                                                                                                                        

 ) .١٠/٢٤٦(؛ ذيب التهذيب ) ٢/٢٠٣(تقريب التهذيب  
وعثمان بن عفان وعلي بن أيب طالـب   وعمر بن اخلطاب  ق وهم أبو بكر الصدي)    ١( 

وسعد بن أيب وقاص وعبادة بن الصامت وأيب سعيد اخلدري وأيب هريرة وعبد اهللا بـن  
عمر بن اخلطاب وفضالة بن عبيد وأيب بكرة ومعمر بن عبد اهللا ورافع بن خـديج وأيب  

أنس ابن مالك ورويفع بن ثابت الدرداء وأيب أسيد الساعدي وبالل وجابر ابن عبد اهللا و
 .وبريدة رضي اهللا عنهم أمجعني 

 ) .١٠/٥٩(تكملة اموع  
 عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ، ابـن عـم رسـول اهللا    )    ٢( 

 .حرب األمة ) هـ٦٨-(....
 ) .١٩٨ص(؛ الرياض املستطابة ) هـ١/٥٠٤(تقريب التهذيب  

 .د اهللا بن الزبري ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن أرقم ، والرباء بن عازب عب: وهم )    ٣( 
 ) .٦/٨٦(احلاوي : ينظر  

خالف ابن عباس وبعض الصحابة مجهور الصحابة يف كون الربا قسمني ، ربا الفضـل ،  )    ٤( 
بأن أسامة بن زيد روى : وربا النسيئة ، إال أن ابن عباس جعله يف النسيئة فقط مستدالً 

 . "إِنما الربا في النسيِئَة " : أنه قال  عن النيب 
و ) ٢١٧٨(بيع الدينار بالدينار نساء ، رقـم  : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب  

بيع الطعام بالطعام مثالً : ؛ صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب ) ٢/٦٤٣) (٢١٧٩(
 .وهو جزء من حديث ) ٦٥١ص) (١٥٩٦(مبثل 

باع شريك يل دراهم بـدراهم بالكوفـة   : ا رواه عمرو بن دينار عن أيب املنهال قال ومب 
لقد بعتها يف السوق فما عاب علـى  : ما أراه يصلح هذا فقال : فقلت . وبينهما فضل 
املدينة وجتارتنا كذا  قدم رسول اهللا : ت الرباء بن عازب فسألته فقال تيذلك أحد ، فأ

انَ يداً بِيد فَالَ بأس به وما كَانَ نسئَه فَالَ خير فيه ، وأَتيت زيد ما كَ" :  فقال النيب 
 كثْلَ ذَلي مفَقَالَ ل هأَلْتفَس هتيا ، فَأَتنةٌ مارجت ظَمكَانَ أَع هفَإِن قَمأَر نب" . 

) ٣٩٣٩) (٢٠٦١(التجـارة يف الـرب   : ح البخاري ، كتاب البيوع ، بـاب  ـصحي 
النهي عن بيع الورق بالذهب دينـاً  : ؛ صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب ) ٣٩٤٠(
 ) .٦٤٨ص) (١٥٨٩(



 

واشتراط احللول جممع عليه ، فلو شرطا أجالً ولو حلظة تنقضي يف الـس  
 ، )٢(يف الطعام خالف فيه أبو حنيفـة   راط التقابضـد العقد ، واشتـفس

ومجاعة االشتراط ، وعبارة كثري من  )٤(وعبارة املصنف ،  )٣(ولنا األحاديث 
والتفرق قبل التقابض ، والعبارتان  )٦(ل والنساء ضالتفا )٥(املتقدمني جزم فيه 

 .متقاربتان 
                                                                                                                        

 ) .٧٦-٦/٧٥(؛ البحر ) ٩٠-٦/٨٨(احلاوي  
ومنها األحاديث السابقة اليت وردت يف البخاري ومسلم والنسائي كحديث عثمان بـن  )    ١( 

وحديث بن مالك بن عامر ، وأيب سعيد اخلدري  عفان وأيب هريرة وعبادة بن الصامت ،
 :وعلى هذا فيكون الرد على حديث ابن عباس جبوابني 

إمنا : لسائل مسألة عن التفاضل يف جنسني خمتلفني ، فقال  إنه جواب من النيب  -١
 .وأغفل سؤال السائل  الربا يف النسيئة ، فنقل أسامة جواب النيب 

وز التماثل فيه نقداً ، وال جيوز نسيئة ، علـى أن  إنه حممول على اجلنس الواحد جي -٢
ابن عباس املستدل حبديث أسامة ، رجع عن مذهبه حني لقيه أبو سعيد اخلـدري  

يا ابن عباس إىل مىت تأكل الربا وتطعمه الناس ؟ وروى له حديثه عـن  : وقال له 
منى ، وإِني أَسـتغفر  يا أيها الناس إِنَّ هذَا رِبا كَانَ " : فقال ابن عباس  النيب 

 هإِلَي باَهللا وأَتو ". 
وقال ) ٢/٤٩) (٢٢٨٢/١٥٣(املستدرك على الصحيحني ، كتاب البيوع ، رقم 

 " . هذا حديث صحيح اإلسناد : " احلاكم 
 ) .٧٦-٦/٧٥(؛ البحر ) ٩٠-٦/٨٨(احلاوي 

: زن مع اجلنس وعند الشـافعية  وذلك ألن علة الربا عند احلنفية الكيل مع اجلنس ، والو)    ٢( 
 .الطعم يف الطعومات والثمينة يف األمثان 

؛ البحـر  ) ٩٠-٦/٨٨(؛ واحلـاوي  ) ٩-٧/٤(؛ فتح القـدير  ) ٧/٤(اهلداية : ينظر  
)٧٦-٦/٧٥. ( 

 .وما بعدها ) ٣٩٣ص(اليت سبقت وستعاد يف أكثر من موطن ، وسيكون مزيد تفصيل سيأيت )    ٣( 
 " .الطعام بالطعام  "يقصد قوله )    ٤( 
ما يشري إىل  –رمحه اهللا تعاىل  –جزم ابن الصباغ والقاضي أبو الطيب ويف كالم الشافعي )    ٥( 

 .ذلك يف كتاب اإلمالء 
 ) .١٠/١٤(تكملة اموع : ينظر  

 .النساء والنسيء مهموز على فعيل وهو التأخري )    ٦( 
 ) .٢٣١ص) (نسو/مادة(املصباح املنري  



 

يف عقود الربا التحرمي إال مـا قـام    وعند املالكية )١(واألصل عندنا 
وال  ة احلل ، إال ما قام الدليل على حترميهالدليل على إباحته ، وعند أيب حنيف
اجليـد   ، وال بـني أو يتحد  )٣( ينربي )٢(فرق بني أن خيتلف النوع كمعقلي 

ه ، وما ـ، وال بني ما يتأيت كيله أو وزن )٤(، وهذان جممع عليهما  ءوالردي
، وكذا قطعـه   )٥(ى لقلته كتمرة بتمرة أو مترتني ، فإنه ميتنع عندنا ـال يتأت

                                                 
األصل عندنا وعند املالكية يف بيع الربويات جبنسها أو ما يشاركها : وفيه يقول السبكي )    ١( 

يف علة الربا التحرمي إال ما قام الدليل على إباحته ، وهذا األصل مستفاد من األحاديـث  
السابقة وهذه القاعدة شريفة نافعة يف مسائل من باب الربا كمسألة بيع احلفنة باحلفنتني 

ل باملماثلة ، وخيالفنا يف ذلك احلنفية ، ألن األصل عنـدهم يف ذلـك اجلـواز ؛    واجله
اشتمل على وصف مسند فهـو كسـائر   ما الندراجه يف مجلة البيع وجيعلون عقود الربا 

البيوع اليت اقترن ا ما يفسدها وممن صرح بنقل هذين األصلني عنـد املـذهبني مـن    
بو املظفر بن السمعاين وحممد بن حيىي وغريهـم ،  أصحابنا اخلالفيني الشريف املراغي وأ

األصل اجلواز والتحرمي ثبت على خالفه عند املفاضلة ، ونقل ابن العريب املالكي عن أيب 
األصل يف األموال الربوية حظر البيع حىت يتجه : قال لنا املنذري : خطيب أصفهان قال املطهر 

األصل إباحة البيع حىت مينعه حقيقة التفاضـل ،   – رمحه اهللا –حتقيق التماثل ، وعند أيب حنيفة 
 .وما قلناه أصح ، وممن صرح ذا األصل من املالكية الطرطوشي وابنه يف كالمه 

ومل أجد هذا األصل عند املالكية واحلنفية ولعله فهمه مـن  ) . ١٠/٢٤(تكملة اموع  
 .خالل مسائل الربا عندهم 

، ينسب إىل الصحايب معقل بن يسار ، معروف بالبصرة وغريها نوع من التمر : املعقلي )    ٢( 
 .من العراق 

 ) .١٦٠ص) (عقل/مادة(؛ املصباح املنري ) ٥/١٧٦٩) (عقل/مادة(الصحاح  
 .نوع جيد من التمر ، مدور ، يضرب من الصفرة إىل احلمرة ، ينسب إىل موضع بالبحرين)    ٣( 
 ) .٨ص) (برن/مادة(املنري ؛ املصباح ) ٥/٢٠٧٨) (برن/مادة(الصحاح  

 .وذلك جممع عليه عند الفقهاء )    ٤( 
ـ و؛ ) ٥/٣٥٩(؛ وحاشـية اخلرشـي   ) ٤/٤٠٨(بدائع الصـنائع  : ينظر   ب ـالتهذي

 ) .٢/٩٦(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ٨/١٧٣(؛ فتح العزيز ) ٣/٣٤٨(
ع بعضه ببعض حىت وما حرم فيه الربا ال جيوز بي: وقد فصل يف ذلك السبكي حيث قال )    ٥( 

يتساويا يف الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن ، يعين بالنظر إىل جنسه ال إىل قدره ، فلو 
امتنع ألجل القلة كاحلبة واحلبتني فأا ال تكال والذرة من الذهب والفضة فإا ال توزن 

تني وال ذرة مـن ذهـب   فعندنا ميتنع بيعها مبثلها فال يباع حفنة حبفنة وال حبفنتني وال مثرة بثمر



 

 .ب أو فضة ال ميكن وزا ذه

بني  )٣(على اجلديد  )٢(] وال فرق [ الربا يف ذلك  )١(ومنع أبو حنيفة 
 . أن يكون الطعام مكيالً أو موزوناً أو غريمها كالبطيخ وحنوه 

ـ  )٤(ويف القدمي  ر يف ـال ربا فيما ال يكال وال يوزن فاشترط التقدي
ـ   جنس املبيع ، وإمنا قلنا اجلنس احترازاً  ه ال ـمن التمـرة بـالتمرتني ، فإن

، وإن كانت غري مقدرة لكن جنسها مقدر ، ولنتكلم هنا  )٥(وز عندنا ـجي
مـن  ، ا يف احلديث ـوص عليهـاملنص )٦(ة تإن الس: على علة الربا فنقول 

                                                                                                                        
وفضة بذرة ، وقال أبو حنيفة جيوز ذلك كله ، وضابط ما جيوز بيعه جبنسه من سائر املكيالت 

 .عند احلنفية ، أن ال يبلغ نصف صاع ، فلو بلغه أحدمها دون اآلخر امتنع عندهم 
 ) .٢٣٠-١٠/٢٢٨(تكملة اموع  

وما وجدته  –كما يف اهلامش السابق  –نيفة وما هو يف التكملة أنه جيوز ذلك عند أيب ح)    ١( 
وجيوز بيـع احلفنـة بـاحلفنتني    " عن احلنفية يعضد ما يف التكملة حيث قال املرغيناين 

 " .والتفاحة بالتفاحتني 
 ) .٧/٩(اهلداية  

 " .ل " يف هامش )    ٢( 
ذلك فال فرق بـني  أن العلة الطعم وعلى : اجلديد : قوالن يف علة الربا فيها  للشافعي )    ٣( 

" أن يكون الطعام مكيالً أو موزوناً أو غريمها ، للحديث املروي عن معمر بن عبـد اهللا  
 =" .الطعام بالطعام 

 .) ٣(هامش ) ٢٨٨ص(سبق خترجيه = 
فعلق احلكم باسم الطعام ، واحلكم املعلق باالسم املشتق معلل مبا منه االشتقاق كالقطع  

 .املعلق باسم الزاين  املعلق باسم السارق واجللد
 ) .١٦٣-٨/١٦٢(فتح العزيز : ينظر  

أما القدمي فقد جعل علة الربا فيها الطعم والكيل والوزن ، فعلى هذا يثبت الربا يف كـل  )    ٤( 
 .مطعوم مكيل أو موزون دون ما ليس مبكيل وال موزون كالسفرجل والرمان 

 ) .٨/١٦٣(مطبوع مع اموع فتح العزيز : ينظر  
 ) .١٣٠-١٠/١٢٨(تكملة اموع )    ٥( 
ت يف أحاديـث سـبق   وقد ورد. الذهب ، الفضة ، الرب ، الشعري ، التمر ، امللح : وهي )    ٦( 

 ) .٢٨٧ص(خترجيها 
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وهؤالء اختلفوا ، على خالفه  )٢(الربا يف غريها واجلمهور من منع  )١(العلماء 
مع ذلك الربـا يف كـل مطعـوم ، وال     تعبد ، وأثبتإنه : فمنهم من قال 

فإنه يعم  " امِعالطَّبِ امعالطَّ" يف حديث معمر املتقدم  بالقياس لكن بقوله 
والذهب والفضـة مل  ،  ، وهو املختار )٣(لفظاً ، وإىل هذا ميل إمام احلرمني 
 عليهما ، ومنهم من جعلـه تعبـداً يف   ريرد فيهما لفظ آخر فاحلكم مقصو

، ومنهم من علل  )٤(الذهب والفضة معلالً يف األربعة ، وهو بعض أصحابنا 
:  )١(واختلفوا فأما الذهب والفضة ، فقال أبو حنيفة  )٥(يف الستة وهم األكثرون 

                                                 
منهم طاووس ، وقتادة ، وعثمان البييت ، فقد ذهبوا إىل قصر ثبوت الربـا علـى تلـك    )    ١( 

ألن . ؛ بناء على املعىن املوجود يف تلك األصناف  األصناف الستة ، فال جيري يف غريها
 . احلديث مل ينص على أكثر من هذا ، وال بيان بعد بيان رسول اهللا 

 ) .٦/٩٣( احلاوي: ينظر  
حيث جعلوا الربا جياوز ما ورد عليه النص من : وهم احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة )    ٢( 

 :ذلك األشياء الستة ، واستدلوا ل

ا  { : قوله تعاىل : من القرآن  -١ رََّم الرَِّب ، سورة البقـرة [ } َوَأَحلَّ الّلُه اْلَبْيَع َوَح

 .فالربا اسم للزيادة والفضل ، من طريق اللغة والشرع ) ] ٢٧٥(من اآلية 
سـبق  [  "الطَّعام بِالطَّعامِ مثْالً بِمثـلٍ  " : قال  ما روى عن النيب : ن السنة ـم -٢
والطعام اسم لكل مطعوم ] ) ٣(هامش ) ٢٨٨ص(رجيه من حديث معمر بن عبد اهللا خت

 =.من بر وغريه يف اللغة والشرع 
نص على الرب وهو أعلى املطعومات ، وعلى امللح وهـو   أن النيب : من املعقول  -٣=

 .أدىن املعطومات ، فكان ذلك تنبيهاً على أن ما بينهما الحق بأحدمها 
؛ احلـاوي  ) ١٣٠-٢/١٢٩(؛ وبداية اتهـد  ) ٧،  ٧/٤(القدير فتح : ر ـينظ

 ) .٢/٦٥(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ٩٥،  ٦/٩٣(
 ) .أ/١٦(اية املطلب )    ٣( 
 " .أما النقدان فعن بعض األصحاب إن الربا فيهما لعينهما ال لعلة : " ويف ذلك يقول الرافعي )    ٤( 
 ) .٨/١٦٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .املزين واملاوردي والبغوي والعمراين والرافعي والنووي : ومنهم )    ٥( 
؛ البيان ) ٣/٣٢٧(؛ التهذيب ) ٩٦-٦/٩٥(؛ احلاوي ) ١٠٩ص(خمتصر املزين : ينظر  

 ) .٣٩٣-٩/٣٩٢(؛ اموع ) ١٦٥-٨/١٦٤(؛ فتح العزيز ) ١٦٤-٥/١٦٣(



 

 العلة فيهما أما:  )٢(العلة فيهما الوزن فيتعدى إىل كل موزون ، وعندنا : 
 )٣(املضـروب  فيدخل فيـه  اء غالباً ، ـم األشيـه قيـع فيـجوهر تنطب

بقولنا غالباً ، فال  بقولنا جوهر ، وخرجت الفلوس )٥(وغ واملص )٤(ر ـوالتب
، وهذه العلة قاصرة ال تتعدى إىل  )٦(ربا يف الفلوس وإن راجت على األصح 

 :غري الذهب والفضة ، ومذهبنا جواز التعليل بالعلة القاصرة ألربعة فوائد 

 .الوقوف على حكمة النص  -١

 .وكون حكمها غري متعد إىل غريها  -٢

 .وأنه رمبا حدث شيء يشاركه يف املعىن فيتعدى احلكم إليه  -٣

                                                                                                                        
علة ربا الفضل يف الذهب : يف الذهب والفضة هي  وبصورة أدق فإن علة الربا عند احلنفية)    ١( 

والفضة الوزن مع اجلنس ، فال تتحقق العلة إال باجتماع الوصفني ، ومها القـدر مـع   
 " .اجلنس ، وعلة ربا النساء هي أحد وصفي علة ربا الفضل 

 ) .٧/٥(؛ فتح القدير ) ٤/٤٠١(بدائع الصنائع : ينظر  
املشهور أن علة الذهب والفضة هو صالح التنمية الغالبة ، وإن شئت "  :ويف ذلك يقول الرافعي )    ٢( 

 " .قلت جوهرية األمثان غالباً والعبارتان تشمالن الترب واملضروب واحللي واألواين املتخذة منها 
 ) .٨/١٦٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .هو عني املضروب ما كان من الذهب والفضة يضرب فيكون دنانرياً ف)    ٣( 
 ) . ٢٨ص) (نري/مادة(املصباح املنري  

الترب مـا كـان مـن    : التبر ما كان من الذهب والفضة غري مضروب ، وقال ابن فارس )    ٤( 
الترب كل جوهر قبـل اسـتعماله ، وقـال    : الذهب والفضة غري مصوغ وقال الزجاج 

 .ال يقال ترب إال للذهب : اجلوهري 
 ) .٢٨ص) (ترب/مادة(؛ املصباح املنري ) ٢/٦٠٠) (ترب/مادة(الصحاح  

 .املُصوغ من صاغ الرجل الذهب يصوغه صوغاً جعله حلياً )    ٥( 
 ) .١٣٤ص) (صاغ/مادة(املصباح املنري  

ويف تعدي احلكم إىل الفلوس إذا راجت حكاية وجه حلصول : " ويف ذلك يقول الرافعي )    ٦( 
 " .التنمية الغالبة  معىن التنمية ، واألصح خالفه النتفاء

 ) .٨/١٦٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

ربا
مي ال
حتر

يف 
لة 
الع

 



 

ص إذا أمكن ختصيصه أو تأويلـه  يالظاهر من التخصوعصمة  -٤
 .حبمله على الكثري 

ـ ـة جبميـرة شاملـة القاصـت العلـوكان راد ، وأمـا  ـع األف
القوت ، وعند  )٢(مالك عند الكيل ، و )١(األربعة فالعلة فيها عند أيب حنيفة 

وعنـد   )٦(تقارب املنفعة  )٥(، وعند سعيد ابن جبري  )٤(اجلنس  )٣(ابن سريين 
الطعـم ،   )٢(وعند الشافعي  )١(وجوب الزكاة ] أ٢١٦/ل/ [ )٧(وعند ربيعة 

                                                 
علة ربا الفضـل يف األشـياء   : " ساين اوبصورة أدق عن احلنفية فإن العلة كما قال الك)    ١( 

وعلة الربا النساء هي أحد وصفي علة ربـا  .. األربعة املنصوص عليها الكيل مع اجلنس 
 " .الفضل 

 . )٤/٤٠١(بدائع الصنائع  
 " .علة طعام الربا اقتيات وادخار : " ويف ذلك يقول خليل )    ٢( 
 =) .٥/٣٥٧(حاشية اخلرشي : ؛ وينظر ) ٥/٣٥٧(خمتصر خليل  
فالذي استقر عليه : يف مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها : " وأيضاً يقول ابن رشد = 

لصنف الواحد مـن املـدخر   حذاق املالكية أن سبب منع التفاضل أمـا يف األربعة ، فا
 " .املقتات 

 ) .٢/١٣٠(بداية اتهد  
تابعي فقيه ، حمدث أديب ، اشـتهر  ) هـ١١٣-(...حممد بن سريين البصري ، أبو بكر )    ٣( 

التفسري عجائب ، وكان له يف ذلـك  يف قد جاء " بالورع وتفسري الرؤيا ، قال الذهيب 
 " .تأييد إهلي 

 ) .٣٩-٣٨ص(؛ طبقات احلفاظ ) ٩/١٩٠(ذيب التهذيب  
 ) .٩/٤٠٠(؛ اموع ) ٥/١٦٥(؛ البيان ) ٦/٩٦(احلاوي )    ٤( 
من أكابر أصحاب ) هـ٩٥-(....سعيد ابن جبري األسدي موالهم الكويف ، أبو عبد اهللا )    ٥( 

أصحاب ابن عباس ، كان من أئمة اإلسالم يف التفسري والفقه وأنواع العلوم ، روى عن 
 .بة منهم عائشة وأيب موسى بروايات مرسلة ، قتله احلجاج مجاعة من الصحا

 .) ٣٨ص(؛ طبقات احلفاظ ) ١/٢١٦(؛ ذيب األمساء واللغات ) ٤٤٥ص(املعارف  
 ) .٩/٤٠١(؛ اموع ) ٦/٩٦(احلاوي : ينظر قوله يف )    ٦( 
ف بربيعـة الـرأي   يمي موالهم ، أبو عثمان املدين املعرومربيعة بن أيب عبد الرمحن ، الت)    ٧( 

 .كانوا يتبعونه ملوضع الرأي : فقيه مشهور ، قال ابن مسعود ) هـ٣٦-(....
 ) .١/٢٩٧(تقريب التهذيب ؛ ) ١/١٨٩(ذيب األمساء واللغات  



 

، واعترب معه يف القدمي النقدين بكيل أو وزن فالربا يف البطيخ والسـفرجل  
فالعلة يف القدمي مركبة من الطعم مع الكيل  )٣(وحنومها يف اجلديد دون القدمي 

أو الوزن ، وعن بعض األصحاب أن الشافعي مل يرجع عن علته يف القدمي ، 
اً آخر ، وهذا يلتفت على أن الفرع الثابت بالقياس جيوز ـلكن أحلق ا شيئ

القائل العلة مركبـة قـدمياً وجديـداً ،     )٥(] هذا [ فيقول  )٤(القياس عليه 
بعة مطعومة مكيلة ، فيتعدى احلكم ا إىل كل مطعـوم مث إىل كـل   واألر

مطعوم موزون إحلاقاً للوزن بالكيل ، مث إىل ما ال يكـال وال يـوزن مـن    
النادرة ، حرصاً على أن يكون الفـرع  املطعومات العامة مث من املطعومات 

علـة   )٦(هذا قيـاس  مشاركاً لألصل يف أخص صفاته ومعظمها ، ويسمى 

                                                                                                                        
إن العلة كونه جنساً جتب فيه الزكاة فحرم الربا يف جنس جتـب فيـه   : حيث ذهب إىل )    ١( 

 .ونفاه عما ال زكاة فيه  الزكاة من املواشي والزروع وغريها
 ) .٦/٩٦(احلاوي : ؛ وينظر ) ٩/١٤٠١(اموع  

 ) .٦/١٠٠(احلاوي )    ٢( 
ما أكل أو شرب ممـا ال يكـال وال يـوزن ، كالرمـان     : " ويف ذلك يقول املاوردي )    ٣( 

ال ربا فيه ؛ ألنه علل ما فيـه  : والسفرجل ، والبقول ، واخلضر ، فعلى قوله يف القدمي 
فيه الربـا ،  : ربا ؛ بأنه مأكول أو مشروب ومكيل أو موزون ، وعلى قوله يف اجلديد ال

 " .ألنه مطعوم جنس 
 ) .٦/١٠٥(احلاوي  

ياسـه علـى   وهي مسألة أصولية معروفة مبا خص من القياس جيوز القياس عليه ، وجيوز ق)    ٤( 
 .والشافعية بعض احلنفية وبعض املالكية غريه وبه قال 

؛ ) ١٨٣ص(؛ وختريج الفـروع علـى األصـول    ) ٢/١٤٩(أصول السرخسي  :ينظر  
 .) ٢/٣٢٨(؛ املستصفى ) ٤٤٨ص(التبصرة 

 " .ل " يف هامش )    ٥( 
ترد فرع بني أصلني ، شبهة الفرع بأحـدمها ، أي بأحـد   : قياس الشبه يف االصطالح )    ٦( 

اق الفرع بأحد األصـلني  األصلني يف األوصاف املعتربة يف الشرع أكثر من اآلخر ، فإحل
 .الذي شبهه به أكثر هو قياس الشبه 

؛ الربهـان  ) ٣٩٤ص(شرح تنقيح الفصول : ؛ وينظر ) ٤/٧١٧(شرح الكوكب املنري  
)٢/٨٦٠. ( 



 

يع املطعومات مقيسه يف اجلديـد علـى   مج: والقائل اآلخر يقول  )١(اه األشب
ا االختالف فائدة ر هلذـوال يظه )٢(األربعة واحلكم فيها ثابت بعلة األصل 

؟ مع التقـدير  ن العلة يف اجلديد ، هل هي مركبة من الطعم فقهية وحقيقته أ
يتعـدى يف  يف القدمي مركبة قطعاً مع االتفاق على أن حكمهـا  :  وجهان

مث العلـة ال  ، اجلديد إىل كل مطعوم ، وال يتعدى يف القدمي إىل غري املقدر 
، فإنه لو باع ربوياً مبا ال يشاركه  )٣(الثالثة ؤثر وحدها شيئاً من األحكام ت

الربا جاز التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض ، فإمنا يؤثر إذا احتد يف علة 
، وإن  )٥(وحينئذ إن اختلف اجلنس أوجب شيئني  )٤(العوضان يف علة الربا 
؟ فهل اجلنس جزء علة أو شرط أو حمل كما مر ،  )٦(وإن إحتد أوجب ثالثة 

                                                 
واختلف أصحابنا هل يثبت فيه الربا علـى قولـه يف   : " وقد وضح ذلك املاوردي بقوله )    ١( 

إمنا جعـل فيـه   : فمن متقدمي أصحابنا من قال " ه اجلديد بعلة األصل ، أو بعلة األشبا
وإمنا حرمنا غري ما مسـى  : " الشافعي الربا على قوله يف اجلديد بعلة األشباه ؛ ألنه قال 

من املأكول واملوزون ؛ ألنه يف معىن بامسي ، فجعل يف املكيل واملـوزون   رسول اهللا 
الكيـل والـوزن مـن املـأكول      وما خرج من: " الربا بعلة األصل ، مث قال بعد هذا 

" واملشروب فقياسه على ما يؤكل ويكال أوىل من قياسه على ما ال يكال وال يؤكـل  
بل فيه الربا علـى  : فجعل ملحقاً باألصل من حيث الشبه ، وقال آخرون من أصحابنا 

ما احتج بـه األولـون   : " اجلديد بعلة األصل ، ال من حيث الشبه ، وإمنا قال الشافعي 
 " .يحاً للعلة ترج

 ) .٢٦-٣/٢٥(األم : ؛ وينظر ) ٦/١٠٥(احلاوي  
 .ينظر اهلامش السابق )    ٢( 
 .وهي التفاضل والنساء والتقابض قبل التفرق )    ٣( 
ألن ما حيرم فيه الربا ينظر فيه ، فإن باعه جبنسه حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبـل  )    ٤( 

ه نظر ، فإن كان مما حيرم الربا فيها لعلة واحدة ، جاز فيه التقابض ، وإن باعه بغري جنس
 .التفاضل وحرم يف النساء والتفرق قبل التقابض 

 ) .٩/٤٠٣(املهذب : ينظر  
 .وهو حترمي النساء والتفرق قبل التقابض )    ٥( 
 .وهو حترمي التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض )    ٦( 
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يطلقون أن اجلنس وصف ويقولون العلـة يف القـدمي    )١(كان املتقدمون ؟ 
مركبة من ثالثة أوصاف ، ويف اجلديد من وصفني الطعم واجلنس ، فالزمهم 

إن جزء : اء إذا انفرد اجلنس كما هو مذهبهم ، وقالوا حترمي النس )٢(احلنفية 
 )٣(كج العلة البد أن يترتب عليه شيء من أحكام العلة ، فعدل القاضي ابن 

وقال آخرون منهم احلليمي إن اجلنس شرط وتبعه مجاعة : عن ذلك ، وقال 
 اجلنس حمل ، ومعىن احملل ما تعني لعمـل العلـة ، وال   )٥(واإلمام الغزايل  )٤(

يؤثر يف احلكم ، ومنع آخرون أنه يلزم من جعله جزء علة ، إن ترتب عليـه  

                                                 
يف أن اجلنسية ، هل هي وصف من العلة أم ال ؟ فذهب الشيخ أبـو   وذلك ألم اختلفوا)    ١( 

العلة على القدمي مركبـة مـن ثالثـة    : حامد وطبقته إىل أا وصف من العلة ، وقالوا 
اجلنسـية  : أوصاف وعلى اجلديد من وصفني واحترز املراوزة من هذا اإلطالق وقـالوا  

 .باإلضافة إىل الزنا شرط ، ومنهم من قال هي حمل عمل العلة كاإلحصان 
 ) .٨/١٦٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

ألن احلنفية جعلوا القدر واجلنس عند اجتماعهما حيرم التفاضل والنساء ، وبأحدمها مفرداً )    ٢( 
 .حيرم النساء 

 ) .٧/٥(فتح القدير  

، صـاحب  ) هـ٤٠٥ت(يوسف بن أمحد بن كج القاضي ، اإلمام أبو القاسم الدنيوري )    ٣( 
احلسن بن القطان ، أحد أركان املذهب الشافعي ، كان يضرب بـه املثـل يف حفـظ    

 " .ارد " املذهب من مصنفاته 

 ) .٣/٢٩٤(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ٦/٣(وفيات األعيان  

شيخ الشافعني مبا وراء النـهر ،  ) هـ٤٠٣-٣٣٨(احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم )    ٤( 
" " املنـهاج  " عد استاذيه أيب بكر القفال ، وأيب بكر األودين من مصـنفاته  وأنظرهم ب

 " .شعب اإلميان 

 ) .١/٣٠٨(هدية العارفني ؛ ) ٢٣،  ٣/١٩(طبقات الشافعية الكربى  

واجلنسية عندنا حمل العلة ، فهى مبجردها ال حترم النساء بل جيوز إسـالم  : " حيث يقول )    ٥( 
 " .الثوب يف جنسه 

 ) .٢/٧٧(لوسيط ا 



 

مث  )٢(مث الرافعـي   )١(شيء من األحكام ، وهو منع صحيح ، ونقل الروياين 
عن األودين من أصحابنا متابعة ابن سريين يف أن العلة جنس حىت  )٣(النووي 

يكون هذا النقل ومهاً  أن )٤(ال جيوز بيع شيء جبنسه متفاضالً ، وأنا أخشى 
أن اجلنس علة والطعم شـرط  : فإن الذي نقله القاضي حسني عن األودين 

عـن األودين أن   )٥(وكذا حكى الشاشـي   عكس ما نقلناه عن ابن كج ،
، وهو قريب مما حكاه القاضي حسني ، وحينئذ  )٦(اجلنس علة والطعم حمل 

واملعترب يف التفريق ما يف ال خالف بني األودين وبقية األصحاب يف احلكم ، 
واإلمام  )٧(خيار الس ، وال فرق فيه بني العامد والناسي نص عليه الشافعي 

، وال بـني املختـار    )٩(، وال بني العامل واجلاهل قاله املاوردي  )٨(واإلمام 
، ومل أره يف غـريه   )١(عن اإلفصاح  )١٠(واملكره ، قاله صاحب االستقصاء 

                                                 
 .ومل أجده يف البحر )    ١( 

 ) .٨/١٦٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 

 ) .٩/٤٠٠(اموع )    ٣( 

ولعل ما خيشاه يكون صحيحاً ؛ ألن مذهب ابن سريين مذكور يف احلاوي والبيان ومـع  )    ٤( 
 .ذلك مل يذكر متابعة األودين له 

 ) .٥/١٦٥(بيان ؛ ال) ٦/٩٦(احلاوي : ينظر  
ـ ٣٣٦-٢٩١(حممد بن علي بن إمساعيل القفال الكبري ، الشاشي )    ٥(  إمـام املـذهب   ) هـ

وهـو أول مصـنف يف   " شرح الرسالة " " احللية " الشافعي ، له مصنفات كثرية منها 
 .اجلدل احلسن من الفقهاء 

 ) .٢/١٥٢(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ٢/٢٨٢(ذيب األمساء واللغات  
 ) .٤/١٥٠(حلية العلماء )    ٦( 
 ) .٣/٢٦(األم )    ٧( 
 ) .١٠/١٧(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٨( 
 .ألن اجلهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل عنده )    ٩( 
 ) .٦/١٧٧(احلاوي  

عثمان بن عيسى بن درباس القاضي ضياء الدين أبو عمرو اهلدباين املاراين ، مث املصري )    ١٠( 
احب االستقصاء يف شرح املهذب ، وشرح اللمع يف أصول الفقه ، وغريمهـا مـن   ص



 

عدم انقطاع اخليـار بـالتفرق   ] ب٢١٦/ل/ [كل بأن الصحيح شوقد يست
اً ، فإن صح احلكمان فلعله لضيق باب الربا ؛ وألن القبض شرط فلم ـكره

وغريه ؛ ألن الفرق إمنا قطع اخليار لداللته على  )٢(خيتلف بالنسبة إىل املكره 
الرضا وذلك مفقود يف املكره ، وباب الربا األغلب عليه التعبد ؛ وألن املبطل 

 )٣(س هو التفرق بل عدم التقابض قبله كما صرح بـه أصـحابنا   للعقد لي

وتفويت التقابض منسوب إليهما إذا متكنا قبل اإلكراه ، ويـرد   )٤(وغريهم 
 . )٥(جزم به املاوردي  على هذا أن اخليار ال ينقطع بفراق املاشي كما

فليقتصر على األجوبة األوىل ، والبد يف القبض أن يكون حمققاً فـال  

                                                                                                                        
التصانيف ، تفقه على اخلضر بن عقيل ، مث بدمشق على ابن أيب عصرون ، ومسع احلديث مـن  

 .أيب اجليوش عساكر بن علي كان من أعلم الشافعية يف زمانه ، بالفقه وأصوله 
؛ حسن احملاضـرة  ) ٢٢/٢٩١(أعالم النبالء  ؛ سري) ٤/٤٣٥(طبقات الشافعية الكربى  

)١/٤٠٨. ( 
والصـحيح هـو   ) ١٠/١٧(يف تكملة اموع عن اإليضاح " املؤلف " ونسبة السبكي )    ١( 

من ) هـ٣٥٠-(....اإلفصاح وصاحبه احلسني بن القاسم اإلمام اجلليل أبو علي الطربي 
 .الف ارد وهو أول من صنف يف اخل" احملرر " " اإلفصاح " مصنفاته 

 .) ٢/٢٠٦(طبقات الشافعية الكربى ؛ ) ٢/٢٦٢(ذيب األمساء واللغات  
 .ألن اإلكراه تعلق بالتفرق ، واإلكراه يسقط اعتبار املكره عليه فصار وجود التفرق كعدمه)    ٢( 
 ) .٣/٤٤١(روضة الطالبني : ؛ وينظر ) ١٠/١٨(تكملة اموع  

، شرط يف صحة العقود اليت ال تدخلها اآلجال ويلحقها الربا من  ألن القبض قبل التفرق)    ٣( 
 .صرف وغريه 

 ) .٦/٩١(احلاوي : ينظر  
 .وهم احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة )    ٤( 
؛ وشرح منتـهى  ) ١٤٥،  ٢/١٤٤(؛ وبداية اتهد ) ٢٠،  ٧/١٧(فتح القدير : ينظر  

 ) .٢/٦٤(اإلرادات 
إذا قاما مجيعاً عن جملس تبايعهمـا ، ومشـيا   : " ذلك ضوابط بينها بقوله غري أنه جعل ل)    ٥( 

 .جمتمعني ، ومل يفترقا بأبداما ، فهي على خيارمها ، وإن طال الزمان وبعد 
 ) .٦/٥٠(احلاوي  
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، إن مل حيصل القبض ا يف الس ، وكذا إن حصل على  )١(ي احلوالة تكف
،  )٣(الس  قبض الوكيل قبل مفارقة املوكل ، وتكفي الوكالة إن )٢(األصح 

، ولو كـان   )٥(قاله اجلوري  )٤(ولو كان العاقد عبداً فقبض سيده مل يكف 
  والض موكله مل يكف قاله القاضـي حسـني واجلرجـاين   ـالً فقبـوكي

 . )٦(خالف فيه 

ولو مات العاقد وقلنا خيار الس ال يورث بطل العقد ، وإن قلنـا  
يورث وهو األصح ، قام وارثه يف القبض مقامه ؛ ألنه يقبض لنفسه خبالف 

ولـو تفرقـا مث اختلفـا يف     )٧(الوكيل إذا قبض بعد مفارقة املوكل الس 
وبـه  : الف املتبايعني ، أحدمها يف باب اخت )٨(التقابض فوجهان يف املهذب 

قول مدعي : هنا القول قول املنكر فيبطل العقد ، والثاين  )٩(جزم املاوردي 

                                                 
 .من التحويل والنقل من موضع إىل موضع : احلوالة لغة )    ١( 
 ) .٦٠ص) (حول/مادة(املصباح املنري  
 ."ق عند انتقاله من ذمة إىل أخرى عقد يقتضي نقل دين من ذمة إىل ذمة ، ويطل" :الشرع ويف  
؛ وشرح حدود ابـن عرفـة   ) ٧/٢٣٨(فتح القدير : ؛ وينظر ) ٢/٢٥١(مغين احملتاج  

 ) .٢/١٣٤(شرح منتهى اإلرادات و؛ ) ٢/٤٢٣(
 ) .٢/٣١(؛ مغين احملتاج ) ٣/٤٤٧(روضة الطالبني )    ٢( 
 ) .٨/١٦٦(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ١٧٦-٥/١٧٥(؛ البيان ) ٣/٣٤١(لتهذيب ا)    ٣( 
 ) .٢/٣١(مغين احملتاج )    ٤( 
" شرح خمتصر املزين " " املرشد " علي بن احلسن القاضي أبو احلسن اجلوري من تصانيفه )    ٥( 

 =.يأكثر عنه ابن الرفعة والسبكي النقل ومل يطلع عليه النووي والرافع" 

 ) .٢/٣٢٤(طبقات الشافعية الكربى = 

 ) .٢/٣١(مغين احملتاج )    ٦( 

 ) .٣/٣٤١(التهذيب )    ٧( 

 )١٠/٨()    ٨. ( 

 ) .٦/٩١(احلاوي )    ٩( 
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يف نظريه يف رأس مال السلم أن القـول   )١(القبض ويوافقه قول ابن الصباغ 
إن كان ما باع كل منهما :  )٢(قول مدعي الصحة ، وقال ابن أيب عصرون 

 . كر ، وإال فالقول قول مدعي القبض يف يده فالقول قول املن

ويقرب من هذه املسألة لو تفرقا مث اختلفا يف الفسخ فالقول قول من 
صحح خالفـه   )٤(، وإن كان املاوردي  )٣(ينكره على األصح عند الرافعي 

وفرق على الوجه الذي صححه الرافعي بأن دعوى الفسخ ختالف ما اقتضاه 
لقبض ، ويف هذا الفرق نظـر ، واألوىل أن  العقد من اللزوم خبالف دعوى ا

والتخاير مبرتلـة التفـرق   ، ومل يتحقق شرطاً وكون القبض يعلل خبطر الربا 
، وقيل يلغوا ويبقى العقد حباله ،  )٥(يبطل به العقد قبل التقابض على األصح 

، وقيل يلزم العقد وجيب أن يتقابضا ، ولو تقابضا بعض العوضني وتفرقـا  
خترجيه فيمـا   )٧(، واملشهور على ما قال النووي  )٦(قبض قطعاً بطل فيما مل ي

قبض على مسألة العبدين إذا تلف أحدمها قبل القبض فال يبطل على املذهب 
ألن القـبض يف   ؛ )٨(تـار  تخرج على التفريق ابتداء وهـو املخ ي: وقيل ، 

                                                 
 ) .١٠/٢٠(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٢( 
 ) .٨/٣٠٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 ) .٩٢-٦/٩١(احلاوي )    ٤( 
 ) .٨/١٦٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
 ) .٣/٣٤١(التهذيب )    ٦( 
ولو تفرقا يف السلم وبعض رأس املال غري مقبوضة ، أو يف الصـرف  : " ويف ذلك يقول )    ٧( 

ريقان ، فلو وبعض العوض غري مقبوضة ، انفسخ العقد يف غري املقبوضة ، ويف الباقي الط
قبض أحد العبدين وتلف اآلخر يف يد البائع ، وترتب االنفساخ يف املقبوض على الصورة 

 .السابقة ، وهذا أوىل بعدم االنفساخ ، لتأكد العقد فيه بانتقال الضمان إىل املشتري 
 ) .٣/٤٢٢(روضة الطالبني  

 ) .٢/٣٢(؛ مغين احملتاج  )٨/١٦٦(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٦/١٣٨(البحر )    ٨( 
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ل به ، وممن قا )١(ال يبطل ، الربويات من متام العقد فيجري قوالن أصحهما 
 )٥(، ونص يف البـويطي   )٤(والقاضي أبو الطيب  )٣(والقفال  )٢(أبو إسحاق 

نسـبة إىل   )٦(على البطالن ، فلعله على منع التفريق ، لكن ابن الرفعـة   )٥(
اجلمهور ، وفرق بني عقود الربا وغريها فعظم اخلطر فيها ، ونقل املاوردي 

، أنـه   البغدادينيعن نظري هذا يف قبض رأس مال السلم عن البصريني و )٧(
، ملخص الطرق لكن هنا كذلك يصح ، وال خيار لتفرقهما عن تراض ، و

يصح يف املقبوض : اجلميع ، والثاين ] أ٢١٧/ل/ [يبطل يف : وجهان أحدمها 
، نعم ينبغي أن يشترط يف إسقاط اخليار العلم إذ  )٨(وال خيار وهو الصحيح 

                                                 
 ) .٣/٣٧٩(؛ روضة الطالبني ) ٣/٣٤١(التهذيب )    ١( 
 ) .٦/١٣٨(؛ البحر ) ٦/١٦٨(ينظر قوله يف احلاوي )    ٢( 
إذا اشترى من رجل عبدين فقتل البائع أحـدمها قبـل   : " وأقرب ما وجدته له عنه قوله )    ٣( 

: هو كما لو تلف أحد العبدين ، وإن قلنـا  جناية البائع كآفة مساوية ف: القبض إن قلنا 
كجناية األجنيب فهو باخليار وإن شاء فسخ وإن شاء أجاز البيع ، فإن أجاز البيع فـذاك  
وإن فسخ فهل ينفرد بالفسخ يف ذلك التالف أم ال حكمه حكم من اشـترى عبـدين   

 " .وهلك أحدمها عنده ، وأراد الفسخ بالعيب يف اآلخر 
 ) .أ/٤٢(فتاوى القفال  

 ) .٢٢٨ص( التعليقة الكربى)    ٤( 
 ) .ب/٦(خمتصر البويطي )    ٥( 
 ) .أ/٣٢(كفاية النبيه )    ٦( 
: ونظرية هذه املسألة مسألة جواز قرض ما ال مثل له وال يضبط بالصفة ، فعن البصريني )    ٧( 

 .أنه جائز : أن قرضه باطل ، ألنه ال يصح استقراره يف الذمة كالسلم ، وعن البغداديني 
 ) .٦/٤٣٣(احلاوي : ينظر  

ولو تقابضا بعض كل واحد من العوضني ، مث تفرقا بطـل يف  : " ويف ذلك يقول البغوي )    ٨( 
غري املقبوض ، وهل يبطل يف املقبوض ؟ فيه قوالن ؛ كما لو باع شيئني ، فتلف أحدمها 

 قبل القبض ينفسخ العقد يف التالف ، وهل ينفسخ اآلخر ؟ 
 .أصحهما ال ينفسخ : يه قوالن ف 
 ) .٣/٣٤١(التهذيب  



 

قول الصحة يف اخليار ثالثة أوجه  على )١(ام ـبه يتحقق الرضا ، وحكى اإلم
أي  )٢( "يـداً بيـد   " ل ، وقوله يف احلديث ـثالثها الفرق بني العلم واجله

ل ينـايف اسـتحقاق   ـع األجـمقابضة ويلزم من ذلك احللول ؛ ألن وض
، ومىت وقع العقد مع فوات واحد من الشروط كان باطالً ، وأمثاً  )٣(القبض 
، فطريقهما إذا أراد التفرق مـن   قبض أمثا وكذا إذا تفرقا من غري وأمثاً به ،
تعاطي العقود الفاسدة " أن  أن يتفاسخا ومن هذه املسألة يؤخذ ضـغري قب
، وقد خرج من كالم املصنف ما إذا باع طعاماً بغري طعام فـال   )٤(" حرام 

 . )٥(يشترط فيه شيء من الثالثة كما أشرنا إليه فيما سبق 

، وفيما إذا كان  )٦(فاإلمجاع مقطوع به  أما إذا كان الثمن غري ربوي
، وأما النساء والتفرق  )٧(كان ربوياً كالتمر بالفضة ال يتخيل اشتراط التماثل 

                                                 
 ) .ب/١٣(اية املطلب )    ١( 
 ) .٣(هامش ) ٢٨٧ص(سبق خترجيه )    ٢( 
 ) .٢/٣٠(؛ مغين احملتاج ) ٦/٨٩(احلاوي : ينظر )    ٣( 
 ) .١٦٣ص(األشباه والنظائر : قاعدة فقهية )    ٤( 
املبيع والـثمن مجيعـاً    –أي الطعام  –إن كان  : "من البحث يف قوله ) ٢٨٦ص(ينظر )    ٥( 

 " .والضمري يف كان مفرد فيعاد على يشملها جنساً اشترط احللول واملماثلة والتقابض 
ألنه إذا باع غري مال الربا جبنسه ، جيوز متفاضالً وجزافاً نقداً ونسيئة ؛ حىت لو أسلم ثوباً )    ٦( 

اس أو حديد برطلني ، أو بـاع حيوانـاً   ثوباً يف ثوب ، أو يف ثوبني ، أو باع رطل حن
 .حبيوانني جيوز 

؛ فـتح  ) ٧/١٢(اهلداية : عند بقية الفقهاء القول باإلمجاع ؛ وينظر ) ٣/٣٤١(التهذيب  
؛ )٨/١٦٥(وفتح العزيز مطبوع مع اموع ؛ )٢/١٣٣(د ؛ وبداية اته) ٧/١٢(القدير 

 ) .٢/٧٢(وشرح منتهى اإلرادات ؛ ) ٣/٣٧٨(روضة الطالبني 
ألن الربوي إذا بيع بربوي آخر يشاركه يف العلة اليت هي قرينة اجلنسية سـقط اشـتراط   )    ٧( 

 .التماثل ، ويعين اشتراط التقابض واحللول 
 ) .٢/٧٦(الوسيط  



 

املسلمني على جواز إسالم الذهب  )١(والتفرق فاستدلوا على جوازها بإمجاع 
 .والفضة يف املكيالت واملطعومات 

تفَاضلُ ، واشترِطَ الْحلولُ أَو جِنسينِ كَحنطَة وشعيِرٍ جاز الَ( قال 
 ضقَابالتاخـتالف  عند  )٤(، وجواز التفاضل جممع عليه  )٣( للحديث )٢( )و

اشترط املماثلة بني القمح والشعري لتقارما ، ورمبا  )٥(اجلنس ، إال أن مالكاً 
 .نقل عنه أما جنس واحد يف هذا الباب 

وقال  )٦( )تياناً أَو تفَكُّهاً أو تداوِياً لْطُّعمِ اقْوالطَّعام ما قُصد ل( قال 
وتأدماً ، مث : ما يقصد ويعد للطعم غالباً وزاد : يف الشرح  )٧(وقال الرافعي 

                                                 
وإن كان مما حيرم فيهما الربا بعلتني كبيع احلنطة بالـذهب والشـعري   : " قال الشريازي )    ١( 

اضل والنساء والتفرق قبل التقابض ؛ إلمجاع األمة على جواز إسالم بالفضة حل يف التف
 " .الذهب والفضة يف املكيالت املطعومة 

؛ وشرح ) ٧/١١(؛ وفتح القدير ) ٧/١١(اهلداية : ؛ وينظر ) ٤٠٣-٩/٤٠٢(املهذب  
 ) .٢/٧٢(منتهى اإلرادات 

 ) .٢/٣٠(املنهاج )    ٢( 
 .) ٦(هامش ) ٢٨٧(سبق خترجيه )    ٣( 
وشـرح  ؛ ) ٩/٤٠٢(وامـوع  ؛ ) ١٣٣،  ٢/١٢٩(؛ وبداية اتهد ) ٧/١٠(اهلداية )    ٤( 

 ) .٦٤-٢/٦٣(منتهى اإلرادات 
فمن ذلك القمح والشعري ، صار قوتاً إىل أمـا صـنف   : " ويف ذلك يقول ابن رشـد )    ٥( 

 " .واحد ، وصار آخرون إىل أما صنفان فباألول قال مالك واألوزاعي 
 =) .٢/١٣٥(بداية اتهد  
خالفاً للسيوري وتلميذه عبد احلميد الصائغ يف أن القمح والشـعري  : " وقال اخلرشي = 

 " .جنسان 
 ) .٥/٣٥٧(حاشية اخلرشي  

 ) .٢/٣١(املنهاج )    ٦( 
 ) .٨/١٦٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
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أو غالباً ، وال  )٢(والطُّرِثُوث  )١(وال فرق بني ما يؤكل نادراً كالبلوط : قال 
هـر  ظصد الطعم ، فالذي أتنايف بني كون الشيء يؤكل نادراً والغالب منه ق

مقاصده الطعم ربوي ، وإن كان ال يؤكل إال نادراً ، فمن الربويات احلبوب 
، ويف األدويـة   )٤(، والبقول ، والتوابل  )٣(والفواكه واحلالوات ، واألهليلج 

والصـحيح جريـان    )٥(ل كثريها ويستعمل قليلها وجه ضعيف ـاليت يقت
ـ ـا ، والصحيـا فيهـالرب ـ  هـح جريان ـ ـف وط والطُّرثُـوث  ـي البل

ـ  ، )٧(ى ـواملصطك )٦(ران ــوالزعف ـ  )١(ل ـوالزجنبي ،  )٢(غ ـ، والصم
                                                 

وطية ، ومن أهم شجر األمراج ، غلـيظ السـاق ،   جنس شجر من الفصيلة البلُّ: البلُّوط )    ١( 
 .متني اخلشب ، وقد يؤكل 

املعجـم  ؛ ) ٢٧ص(املعتمد يف األدويـة املفـردة   ؛ ) ٢٤ص) (بلط/مادة(املصباح املنري  
 ) . ١/٦٩(الوسيط 

جنس نباتات طفيلية من فصيلة اجلعفليات ، ومنه نوع طويل مستدق كالفطر : الطُّرثُوث )    ٢( 
 .بادية مصر  ينبت يف

 ) .٢/٥٥٩(؛ املعجم الوسيط ) ٣/١٨٥(ذيب األمساء واللغات : ينظر  
 .وهو يوجد يف اهلند وكابل والصني . شجر ينبت مثره على هيئة حب الصنوبر الكبار : اإلهليلَج )    ٣( 

. 
؛ ) ٣٨٩ص(املعتمد يف األدوية املفـردة  ؛ ) ٢٤٤ص) (هلج/مادة(املصباح املنري : ينظر  

 ) .١/٣١(عجم الوسيط امل
بفتح الباء وكسرها هو اإلبزار ، ويقال أنه معرب ، قال ابن اجلواليقي وعـوام النـاس   : التوابل )    ٤( 

 .توبلت القدر إذا أصلحته بالتابل : تفرق بني التابل واإلبزار والعرب ال تفرق بينهما ، يقال 
 ) . ٢٨ص(؛ املصباح املنري ) ٣/٤٠(ذيب األمساء واللغات  

 ) .٣٧٧(؛ روضة الطالبني ) ٦/١٠٣(؛ البحر ) ١٨٧ص(التعليقة الكربى )    ٥( 
نبات زهره أمحر إىل الصفرة ، ويستخدم صبغاً وزعفرت الثوب صبغته بالزعفران فهو : الزعفران )    ٦( 

 .فهو مزعفر بالفتح اسم مفعول 
 ) .١٤٨ص(؛ املعتمد يف األدوية املفردة ) زعفر/مادة(املصباح املنري  
ال ربا فيه ، ألن املبتغى فيه لونه ، والثاين فيه الربـا ، ألنـه   : أحدمها : والزعفران فيه وجهان  

 .مأكول وطعمه مقصود 
 ) .٦/١٣٢(احلاوي  

صمغ يستخرج من شجر يعلك ، ينبت برياً يف سواحل الشام واملصطكا ، فيه القصر : املصطكى )    ٧( 
 .القصر أكثر من املد 



 

ـ ـ، وب )٤(م ـ، والقرط )٣(اء ـوامل ـ ـزر اجل ـ ـزر والبص ل ـل والفج
، والطني  )٦(، والقرع  )٥(والسلجم وهو اللفت ، ألا تصري مأكولة بعد نباا

ـ ــ، ون )٧(ي ــاألرمن ـ ع )٨(ي ـص الشافع ـ ـل ـ ـى جريان ي ـه ف
ـــيفساأل ــ )٩( سوـ ـــ، وح ــ )١(ل ـب احلنظ ا ، ـ، والسقموني

                                                                                                                        
 ) .٣٦٢ص(؛ املعتمد يف األدوية املفردة ) ٢١٩ص) (مصطكا/مادة( املصباح املنري 

عروق تسري يف األرض وليس بشجر ، يؤكل رطباً ، ويستعمل يابساً وأجوده الصيين ، : زجنبيل )    ١( 
 .وهو مسخن معني مع هضم الطعام ، وجيد للمعدة وظلمة البصر 

 ) .١٥١ص(املعتمد يف األدوية املفردة  
ما يستحلب من العضاة وحنوها ، وأصمغت الشجرة أخرجت صمغها وهو مادة ينعقد : غ الصم)    ٢( 

 .كالصرب ، وإذا أطلق فاملراد به الصمغ العريب ، وهو صمغ شجرة القرظ 
؛ املعتمـد يف  ) ١٣٢ص) (صـمغ /مادة(؛ املصباح املنري ) ٤/١٣٢٤) (صمغ/مادة(الصحاح  

 ) .٢٠٧ص(األدوية املفردة 
أصحهما أنه ربوي ، قال الشيخ أبو حامد ، ومـن ال  : الشافعية يف املاء ، وفيه وجهان واختلف )    ٣( 

العلة أا مطعومة ، : العلة يف الربويات ، أا مأكولة ومن جيعله ربوياً يقول : جيعله ربوياً يقول 
 .أعم ؛ ألن املأكولية ال تطلق يف املاء واملطعومية تطلق : والثاين 

 ) ..٣/١٠٢(األم : ؛ وينظر ) ٨/١٦٤(ع مع اموع فتح العزيز مطبو 
هو حب العصفر ، وأجوده احلديث الرزين ، يسهل البطن وينفع من اجلرب ، وينقـي  : القرطم )    ٤( 

 .الصدر ويصفي الصوت وحيلل األورام الصلبة 
 ) .٢/٧٢٧(؛ املعجم الوسيط ) ٢٧٩ص(املعتمد يف األدوية املفردة  

؛ فتح العزيز مطبوع ) ١٧٠،  ٥/١٦٨(؛ البيان ) ٣/٣٣٨(؛ التهذيب ) ١٢٣،  ٦/١٢١(اوي احل: ينظر )    ٥( 
 ) .٣/٣٧٧(؛ روضة الطالبني ) ٩/٣٩٧(؛ اموع ) ٨/١٦٤(مع اموع 

 .وهو اليقطني أو الدباء ، والواحدة قرعة : القرع )    ٦( 
؛ املعتمـد يف  ) ١٩٠ص) (قـر /مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/٨٩(ذيب األمساء واللغات  

 .) ٢٧٨ص(األدوية املفردة 
وهو اسم لصفع عظيم واسع يف جهة الشمال وكانت تقوم يف العصور القدمية  –جيلب من أرمينية )    ٧( 

وهو طني يابس جداً ، يضرب  –مملكة آسيا الصغرى اليت مشلت شرق تركيا ومجهورية أرمينية 
ال يوجد فيه شيء من الرمليـة طيـب الرائحـة    لونه إىل الصفرة وينسحق بسرعة وسهولة ، و

 .ومذاقته ترابية تعلق باللسان ، وهو جمفف نافع للقروح وأصحاب السل 
 .حيرم الربا يف الطني األرمين ؛ ألنه خيلط يف األدوية ألجل السفوف : الطني األرمين  

 ) .٢/١٠٢(؛ األم ) ٥/١٦٨(البيان : وينظر ) ٣١٠ص(املعتمد 
 ) .٣/١٨(األم )    ٨( 
 .هو البزر قطوناً واألسفيوس بالفارسية ، وهو نبات له قوة مربدة : األسفيوس )    ٩( 



 

،  )٥(ر ـ، والصعت )٤(ر ـر العشـ، وسك )٣(ث ـوالف )٢( نوــاريقغوال
: وهو بالثاء املثلثة وتشديد الفاء واملد حب الرشاد ، ويقال لـه   )٦(ا ـفوالث
نظـل ،  ال ربـا يف حـب احل  :  )٧(رف ، وقال القاضي أبو الطيـب  ـاحل

أنه ال جيري يف الطني اخلراساين واملصري ، وال حيـرم أكـل    )٨(والصحيح 
رم ، وـذا  ـ؛ إال أنه يضر لكثرته فيح )٩(الطني ؛ ألنه مل يصح فيه حديث 

                                                                                                                        
 ) .١٩ص(املعتمد يف األدوية املفردة  

 .نبت مفترش ، مثرته يف حجم الربتقالة ولوا ، فيها هلب شديد احلرارة : حب احلنظل )    ١( 
 ) .٦/١٢٣(احلاوي : ؛ وينظر ) ١/٢٠٢(لوسيط ؛ املعجم ا) ٨١ص(املعتمد يف األدوية املفردة  

الغاريقـون هو صنفان ، ذكر وأنثى ، وأجودمها األنثى ، وهي يف داخلها طبقات مسـتقيمة ،  )    ٢( 
والذكر مستدير ليس بذي طبقات ، وكالمها متشاان يف الطعم ، وأول ما يذاقان يوجـد يف  

إنه يتكون من العفونة من أشجـار تتسوس : وقيل . طعمها حالوة مث يتبعها شيء من املرارة 
كما يتكون الفطر وهو دواء مركب من جوهر هوائي وجوهر أرضي ، وليس فيه شـيء مـن   
املائية فهو دواء للسداد احلادث يف الكبد والكليتني ، له خاصية الترياقية من السموم ، وأجوده 

 .األبيض السريع التفرك ، واألسود منه قاتل 
 ) .٢٥٤ص(األدوية املفردة املعتمد يف  

شجر ينبت يف السهول واآلكام وله حب كاحلمص : نبت يؤكل حبه يف القحط ، وقيل : الفَثّ )    ٣( 
 .يتخذ منه اخلبز والسويق 

 ) .١٧٦ص) (فثث/مادة(املصباح املنري  
ر له صمغ شج: أو العشار ؛ شجر يستخرج من زهرة سكر ، وفيه مرارة ، وبضم أوله : العشر )    ٤( 

 .الواحدة عشرة 
 ) .٣/٦٤٤) (عشر/مادة(؛ القاموس احمليط ) ٢٣٧ص(املعتمد يف األدوية املفردة  

أصناف كثرية مشهورة عند أهل األماكن اليت ينبت فيها فمنها ما هو برئ ، وما هـو  : الصعتر )    ٥( 
و الفارسي ، ومنه ما بستاين ، وجبلي ، وطويل الورق ، ومدور الورق ، ومنه ما لونه أسود وه

 .هو أبيض وهو منق للمعدة واألمعاء من البلغم الغليظ 
 ) .٢٠٥ص(املعتمد يف األدوية املفردة  

 .وهو أيضاً اخلردل ويؤكل يف االضطرار )    ٦( 
 ) .١٩-٣/١٨(األم : ؛ وينظر ) ٣٢ص) (ثفأ/مادة(املصباح املنري  

 ) .١٦٣ص(تعليقة الكربى ال)    ٧( 
 ) .١٨٨ص(؛ التعليقة الكربى ) ٣/٣٧٧(ضة الطالبني رو)    ٨( 
يا محرياء ال تأكلي الطني ، فإنه " : إنه قال لعائشة رضي اهللا عنها  وما روى عن النيب )    ٩( 

 . "يصفر اللون 



 

،  )٣(، وقـال والـده وجـده     )٢(خ خراسان ـومشاي )١(ال الروياين ـق
اضي حسـني ،  ، والقفال والق )٥(واحلناطي مشايخ طربستان  )٤(والزجاجي 

وال  )٧(] بإباحته [ وإذا قلنا ذا فليس بربوي وإمنا اخلالف إذا قلنا  )٦(حيرم 
فيهـا شـيء بالسـكر أو     )٨(إال أن يربب ] ب٢١٧/ل/ [ربا يف الرياحني 

،  )٢(والنوى  )١(، واملسك  )١١(، والكافور  )١٠(وال يف الصندل  )٩(ل ـالعس
                                                                                                                        

ال أعلم يف أكل : وقال أمحد ) . ٢٣٢-٢/٢٣١) (١٤١١(مذكور يف املوضوعات رقم  
 .ضعف ابن القيم وابن امللقن الطني شيئاً يصح وحكم عليها بال

 ) .٢/٤٠٢(البدر املنري ؛ ) ٥١ص(املنار املنيف : ينظر  
 ) .ب/٧٦(احللية )    ١( 
 ) .١٨٨ص(التعليقة الكربى )    ٢( 
أمحد بن حممد بن أمحد اإلمام الكبري ، أبو العباس الروياين ، جد صـاحب البحـر مـن    )    ٣( 

 .ال املروزي ، ومجع من املشايخ روى عن القف" اجلرجانيات " مصنفاته 
 ) .٢/٦٩(؛ معجم املؤلفني ) ٢/٣٩٢(طبقات الشافعية الكربى  

تـويف سـنة   (احلسن بن حممد بن العباس ، القاضي ، اإلمام اجلليل ، أبو علي الزجاجي )    ٤( 
من أجل تالمذة ابن القاص ، ومن أجل مشايخ القاضي أيب الطيب الطربي ، ) هـ٤٠٠

 " .الدور " " زيادة املفتاح " من مصنفاته 
 ) .٣/٢٨٤(؛ معجم املؤلفني ) ٣/١٨(طبقات الشافعية الكربى  

 .ومنهم أبو علي الطربي ، والقاضي أبو الطيب الطربي )    ٥( 
 ) .١٦٤،  ١٦٢ص(التعليقة الكربى : ينظر  

 ) .٩/٣٩٨(؛ اموع ) ٥/١٦٨(البيان )    ٦( 
 " .ل " يف هامش )    ٧( 
 )٨  (   بات املعموالت بالربيي واملُرباملربب هو املُر. 
 ) .١/١٣٠) (ربب/مادة(الصحاح  

لبان وسـائر األدهـان   األن ما يراد للطيب ؛ كدهن البنفسج والورد واليامسني والزنبق و)    ٩( 
 .املطيبة ، منها وجهان مشهوران أصحهما أا ربوية ، ويف وجه أا ليست ربوية 

 ) .٩/٣٩٨(؛ اموع ) ٦/١٢٢(احلاوي  :ينظر  
 .شجر طيب الرائحة : الصندلُ )    ١٠( 
 ) .١٢٨ص) (صندل/مادة(؛ املصباح املنري ) ٥/١٧٤٣) (صندل/مادة(الصحاح  

 )١١    ( نوع من أنواع الطيب : الكافُور. 
 ) .٢/٨٠٨) (كفر/مادة(الصحاح  



 

؛ ألنه ال يعتاد ، وعود البخـور   )٣(، واجللود والعظام وإن كان جيوز أكلها 
 )٦(، ويف الروضة  )٥(ومل أرى فيه خالفاً ، وال يف الرافعي  ويـليس برب )٤(

من األصل ما يقتضي إثبات خالف فيه ، وهو وهم ، وال ربا يف احليوان إال 
 )٨( ن، ويف حب الكتا )٧(السمك الصغري إذا جوزنا ابتالعه حياً ، ففيه تردد 

وي ـأنه رب )١٠(أنه ال ربا فيه ، وصحح الروياين  )٩(ملاوردي وجهان صحح ا
                                                                                                                        

 .ألنه طيب غري مأكول )    ١( 
 . )٦/١٣٢(احلاوي  

ألنه ؛ ليس بطعام لآلدمي ؛ وإن كان طعاماً للبهائم فأشبه احلشيش نقل ذلك عـن ابـن   )    ٢( 
 .الصباغ 

 ) .٩/٣٩٩(اموع  
 ) .٩/٣٩٩(؛ اموع ) ٦/١٠٤(البحر )    ٣( 
 )٤    ( ورخا جبفتح الباء هي دخنة أو ش: الب رة يتبخر. 
 ) .١٥ص) (خبر/مادة(نري ؛ املصباح امل) ٢/٥٨٦) (خبر/مادة(الصحاح  

وذكر أنه ال ربا يف العود واملصطكى ، واألشبه أن ما سوى العود كله : " ويف ذلك يقول )    ٥( 
 " .ربوي 

 ) .٨/١٦٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 " .والعود ليس بربوي على األصح : " ويف ذلك يقول )    ٦( 
 ) .٣/٣٧٧(روضة الطالبني  
 " . وقطع األكثرون بأنه ليس بربوي : " وع وقال يف ام 
 ) .٩/٣٩٩(اموع  

ال جيوز أكلها حية ليست ربوية فيجوز بيع مسكـة  : إن قلنا : " ويف ذلك يقول النووي )    ٧( 
اجلواز وهـو مقتضـى كـالم    ) أصحهما ( بسمكات كسائر احليوان ، وإال فوجهان 

 " .اً على جواز أكله عال وبه قطع املتويل تفري) الثاين ( اجلمهور 
 ) .٩/٣٩٩(اموع  

: معروف وله بزر يعتصر ويستصبح به ، قال ابـن دريـد   :  –بفتح الكاف  –الكتان )    ٨( 
 .والكتان عريب ومسي بذلك ؛ ألنه يكنت أي يسوء إذا ألقى بعضه على بعض 

 .) ٢٠ص(؛ املعتمد يف األدوية ) ٢٠٠ص) (كنت/مادة(املصباح املنري  
 .بأن األغلب من أحواهلما عدم األكل ، وإن أكال نادراً : وعلل لذلك    ) ٩( 
 ) .٦/١٢٣(احلاوي  

 :فأما القرطم وحب الكتان ففيهما وجهان : " وما جاء عنه )    ١٠( 



 

 )٣(، ويف الروضة  )٢(أنه األشبه وكذلك ماء الورد  )١(ومقتضى كالم الرافعي 
من األصل أن الصحيح أما ليسا ربويني وهو جيد ، لكن كالم الرافعـي  

ـ ن اإأنه : األظهر :  )٤(ودهن بزر الكتان ، قال الرافعي ينبوا عنه  ن ـلوجهي
ـ ـس بربـا ليـة ربوي ، فإن قلنـا حبـإذا قلن ـ ـوي فه ى ، ـذا أول
ـ ـمثل )٦(ي ـوالرافع )٥(ي ـد الرويانـك عنـن السمـوده ال ـه ، وم
ال ربا يف أنواع احلشـيش الـيت   :  )٨(إىل أنه ربوي وقال املتويل  )٧(ام ـاإلم

 .تنبت يف الصحارى وتؤكل يف حال رطوبتها 

وال ربا فيما تأكله البهائم دون بين :  )١٠(لروياين وا )٩(قال املاوردي 

                                                                                                                        
 .أن فيهما الربا ؛ ألما قد تؤكالن : أحدمها  
 " .دم األكل وإن أكال نادراً وهو أصح أنه ال ربا فيهما ؛ ألن األغلب من أحواهلما ع: والثاين  
 ) .٦/١٠٥(البحر  

 .وعزاه إىل العمراين ) ٩/١٦٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 ) .٥/١٧٠(البيان : ينظر  

 .املصدر السابق نفس الصفحة ، وعزاه للصمريي )    ٢( 
 ) .٣/٣٧٧(روضة الطالبني )    ٣( 
 ) .١٦٤-٨/١٦٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٤( 
دهن السمن من أصل مأكول ؛ ولكنه يف نفسه غري مـأكول ، ففيـه   : " ه يقول ـوفي)    ٥( 

 " .ولو كان الدهن من أصل غري مأكول : قال : وجهان 
 ) .٦/١١٧(البحر  

 =.ألنه يعد لالستصباح ، وتدهني السفن ال لألكل )    ٦( 
 ) .٢١١ص(التعليقة الكربى : ر ؛ وينظ) ٨/١٦٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع = 

 .ألنه جزء من السمك )    ٧( 
 ) .٨/١٦٤(ينظر قول اإلمام يف فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .ب/١٢٥(تتمة اإلبانة )    ٨( 
 .كالعلف الرطب الذي قدر مبا أكله اآلدميون عند تقدميه )    ٩( 
 ) .١٠٤(؛ البحر ) ٦/١٢١(احلاوي  

وأما ما كان مأكول البهائم كاحلشيش والعلف فال ربا فيه ؛ ألن التعليل : "  وفيه يقول)    ١٠( 
 " .باألكل متوجه إىل أكل اآلدميني دون البهائم 



 

، فإن كان يأكله البهائم وبنوا آدم والغالب أكل األدمـيني   )١(آدم كالرطبة 
ن فيه أ،  )٢(الصحيح : ان ـففيه الربا ؛ كالشعري وإن استوت حالتاه فوجه

 . )٣(الربا ، وهذا قد يرد عليه نص الشافعي يف حب احلنظل وحنوه 

أن الطعام يتناول قوتاً وفاكهـة  : ان ـيف األمي )٤(املصنف  وقد ذكر
هناك ؛ ألن العرف ال يقتضيه فمأخذ  )٥(وإدماً وحلوى ، فلم يذكر التداوي 

، وإن مل يذكره هنا  )٨(وهناك  )٧(، أما اآلدم فهو طعام هنا  )٦(البابني خمتلف 
                                                                                                                        

 ) .٦/١٠٤(البحر  
الرطب املرعي األخضر من بقول الربيع ، وبعضهم يقول الرطبة اخلال وهو الغـض مـن   )    ١( 

 .الكال 
 ) .٨٨ص) (رطب/مادة(املصباح املنري  

 .لوجود الصفة ، وحصول الزيادة )    ٢( 
 ) .٦/١٢٢(احلاوي  

وكل ما أكل الناس مما ينبتون أو مل ينبتوا مثل الفث وغريه من حب احلنظل : " حيث قال )    ٣( 
ا كل مأكول ليس مـن اسـفيوش   وسكر العشر ، وغريه مما أكل الناس ومل ينبتوا وهكذ

ما بيع منه وزنا بشيء من صنفه مل يصـرف أي  وثفاء بثفاء وصعتر بصعتر فبأسفيـوس 
كيل ، وما بيع منه كيالً مل يصرف إىل وزن ملا وصفت من اختالفه يف يبسـه وخفتـه   

 " .وجفافه 
 ) .١٩-٣/١٨(األم  

 ) .٤/٤٥٨(املنهاج )    ٤( 
 قضية كالمه أن الطعام ال يتناول الدواء وبـه جـزم املـاوردي   : تنبيه : " قال الشربيين )    ٥( 

والروياين وأختاره األذرعي وغريه ، وفيه وجهان يف الروضة بال ترجيح ، وجعله املصنف 
 " .داخالً يف اسم الطعام يف باب الربا 

 ) .٤/٤٥٨(مغين احملتاج  
 .جعل الدواء مما يؤكل فيجري فيه الربا : واملاوردي  
 ) .٦/١٠٥(؛ البحر ) ٦/١٢١(احلاوي  

 .) ٢/٣١(مغين احملتاج )    ٦( 
 .أي يف باب الربا : هنا )    ٧( 
 ) .٦/١٢١(احلاوي : ينظر  

 .أي يف باب األميان : هناك )    ٨( 



 

 .يف احملرر 

وخلولُها وأَدهانهاَ  )١(] الْجِنسِ [  وأّدقَّةُ اُألصولِ الْمختلفَة( قال 
 اسنما يؤمي إىل أن األدقة جنس أثبتـه   )٣(ويف حرملة  هو املذهب )٢( )أَج
يف اخللول واألدهان قوالً ، وامتنع  )٥(قوالً ، وخرج ابن أيب هريرة  )٤(الرافعي 

هما جنس سائر األصحاب من إثباته ، وأعلم أن كل شيئني مجعهما اسم خاص ف
والشـعري يشـتركان يف   ؛ فإن القمح  )٦(واحد ، وما ليس كذلك فهما جنسان 

، وغريه ، وينفرد كل منهما بامسه املوضوع له خبصوصه  )٧(] كاحلب[أمساء عامة 
والنظر إىل االسم اخلاص املوضوع ال إىل العام ، فإن  )٨(مث يتنوع بصفة أو إضافة 

اجلنسية ، واألوىل الصفة واإلضـافة ، فـإن    االشتراك فيه ال يوجب االشتراك يف
هما ال يوجب االختالف يف اجلنسية كأنواع القمح والتمر والدقيق ، فياالختالف 

لدقيق كل من غايته أن العرب مل يضع إنه اسم عام فال أثر له ، و: أما أن يقول 

                                                                                                                        
 ) .٤/٤٥٨(املنهاج  

 " .ل " سقطت من )    ١( 
 ) .٨/١٨٥(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٢/٣٢(املنهاج )    ٢( 
بن حرملة بن عمـران بـن قـرار     حرملة بن حيىي بن عبد اهللا: يقصد أماين حرملة وهو )    ٣( 

روى عن الشافعي ، وكان من أكثر الناس رواية عـن ابـن   ) هـ٢٤٣-١٦٦(التجييب 
 " .املختصر " " املبسوط " وهب ، من مصنفاته 

 ) .١/٣٠٧(؛ حسن احملاضرة ) ١/٣٥٢(طبقات الشافعية الكربى  
 .احد ويف األدقة حكاية قول عن أمايل حرملة أا جنس و: وقال )    ٤( 
 ) .٥/١٨٧(البيان : ؛ وينظر ) ٨/١٨٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

إن : وكان أبو علي بن أيب هريرة خيرج قوالً ثانياً يف اخلـل  : " ويف ذلك يقول املاوردي )    ٥( 
مجيعه جنس واحد كاللنب ، فيمنع على هذا القول من بيع خل التمر خبل الزبيب بكـل  

 .إن اخلل أجناس كأصوله : بنا من ختريج هذا القول ، وقالوا حال وامتنع سائر أصحا
 ) .٦/١٣١(احلاوي  

 ) .٥/١٨٥(البيان )    ٦( 
 " .ل " فوق السطر )    ٧( 
 ) .٢/٣٢(مغين احملتاج )    ٨( 
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اسـم   إنـه : ، وأما أن يقول  )١(القمح والشعري امساً خيصه ومها خمتلفان حقيقةً 
. خاص ويريد يف الضابط كل شيئني مجعها اسم خاص من أول دخوهلما يف الربا 

ودقيق القمح والشعري دخال يف الربا قبل اشتراكهما يف هذا االسم حـني كانـا   
مع البطيخ والتمر واجلـوز   )٣(البطيخ والتمر واجلوز اهلنديات : فإن قلت  )٢(حباً

اشـتراكهما  : ركا يف اسم خاص قلت ، وإن اشت )٤(املعروف جنسان يف األصح 
اللفظي واملعتـرب أن يكـون   ول عليهما باالشتراك ـو معـم فهـيف لفظ االس
م ا باالشتراك املعنوي لتكون احلقيقـة واحـدة وقـال بعضـه    ـمعوالً عليهم

ـ ـا فيـل الربـدي مل يدخـر اهلنـإن التم] : أ٢١٨/ل[/ ـ ـه م ل ـن أص
: ت ـإن قلـف )٥(داً ـر مقيـم التمـه إمنا يصدق عليه اسـى أنـة علـاخللق

املعتـرب  : قلت  )٧(جنس واحد والرطب والتمر خمتلف األمساء ومها  )٦(الطلع : 

                                                 
 ) .١٠/٧٤(تكملة اموع )    ١( 
 ) .٥/١٨٦(؛ البيان ) ٢/٣٢(مغين احملتاج )    ٢( 
هو الدالع ، وهو بارد رطب يف الدرجة الثانية ، ينفع مـن األمـراض احلـارة     البطيخ اهلندي)    ٣( 

وشـجره  . حـومر  : حامض يتداوى به ، وبعض األعراب يقول : والتمر هندي . واحلميات 
 .واجلوز اهلندي هو النارجني . عظام كشجرة اجلوز 

 ) .٥٩،  ٤٠،  ٢٤ص(املعتمد  
 .وعن ابن قطان أما جنس واحد )    ٤( 
 ) .٨/١٨٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٢/٣٢(مغين احملتاج )    ٥( 
الطَلع  ما يطلع من النخلة مث يصري متراً إن كانت أنثى ، وإن كانت النخلة ذكراً مل يصـر  )    ٦( 

متراً بـل يؤكل طرياً ويترك على النخلة أياماً معلومة حىت تصري فيه شيء أبـيض مثـل   
 .ة ذكية ، فيلقح به األنثى الدقيق ، وله رائح

 ) .١٤٢ص) (طلع/مادة(املصباح املنري  
لذلك فإن بيـع التمر بالرطب ال جيوز ، فكذا كل ما يصري رطباً ومتراً ال جيـوز بيعـه   )    ٧( 

والبسر ال جيوز بيعه برطب وال بتمر ، وكذا كل . بالرطب ، وال بالتمر كالبلح واخلالل 
كالدبس والناطق ال جيوز بيعه بالتمر والرطب وال مبا يصري  ما يتخذ من التمر والرطب ،

 .متراً ورطباً كالبلح واخلالل والبسر 
 ) .٦/١٥٩(احلاوي  



 

، وهذا االخـتالف مل يكـن    )١(ق ـا سبـاملعترب أول دخوهلا يف الربا كم
وقع االشتراك فيه أول دخوهلما يف الربا هـو الطلـع ،   حينئذ فاالسم الذي 

حتاد التمور الشتراكها يف اسـم الطلـع أو   إن إ: د ذلك إما أن يقول ـوبع
إن التمور مل تزل متحدة من حني دخوهلا فكانت طلعاً مث صـارت  : يقول 
مث بسراً مث رطباً مث متراً ، وكل من األمساء اخلمسة خاص وهذا هو  )٢(خالالً 

ازاً ، ويف ـاألوىل ؛ ألن الطلع ال يصدق على التمر حال كونه متراً ، إال جم
،  )٣(اوردي ـد املـح عنـا هو األصـه ثالثهـع بالتمر ثالثة أوجبيع الطل

طلع الفحول جاز وإال فال ، وهذا يف الطلع مع التمر لشدة ما ، إن كان من 
 . )٤(التفاوت ، أما الرطب مع التمر فال يعرف فيه خالفاً  بينهما من

إن عصري العنب وخله جنسان علـى األظهـر   : قال  )٥(لكن اإلمام 

                                                 
 .اسم خاص فهما جنس واحد الصفحة السابقة  يقصد ما سبق من أن كل شيئني مجعها)    ١( 
 .البلح  –بالفتح  –اخلَالَلُ )    ٢( 
 ) .٦٩ص) (خلل/مادة(؛ املصباح املنري  )٤/١٦٨٨) (خلل/مادة(الصحاح  

فأما بيع الطلع بالرطب والتمر ، فقد اختلف فيه أصحابنا علـى ثالثـة   : ويف ذلك يقول )    ٣( 
 :مذاهب 

 .جوازه ؛ ألنه مل ينعقد ، فشابه بيع القصيل باحلنطة : أحدها  
اً ومتراً ، ولـيس  ال جيوز ، خبالف القصيل باحلنطة ، ألن نفس الطلع يصري رطب: الثاين  

 .يصري نفس القصيل حنطة ، وإمنا تنعقد فيه احلنطة 
أنه إن كان من طلع الفحول جاز كالقصيل ؛ ألنه ال يصـري  : وهو األصح : الثالـث  

 .رطباً ، وإن كان من طلع اإلناث مل جيز ، ألنه يصري رطباً 
 ) .٦/١٥٩(احلاوي  

 ) .٦/١٦٠(احلاوي )    ٤( 
 ) .أ/١٦(طلب اية امل)    ٥( 
 .جنسان : أصحهما : يف عصري العنب مع خله ، وجهان : وعن النووي  
 ) .٣/٣٩٣(روضة الطالبني  
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إن البلح مع الرطـب  : على ذلك ، مث قال اإلمام  )١(وتبعه الرافعي  عنده ،
مع العنب يف معىن العصري مع اخلل وهذا يقتضي أمـا   )٢(والتمر واحلصرم 

ان عنده ، وأن جيوز بيع أحدمها باآلخر وكالم سـائر األصـحاب   ـجنس
،  ، والفرق ظاهر ؛ ألن العصري حالة كمال ؛ كاخلل على األصح )٣(خبالفه 

والرطب والبلح واحلصرم والعنب ليست حالة كمال ، واملقصود منها مـا  
يؤول إليه ، واملختار أن العصري واخلل جنس واحد ، وجيوز بيـع أحـدمها   

خالفاً للقاضي حسني والرطب والتمر  )٤(باآلخر ؛ ألما على حالة الكمال 
لـة  س واحد ، ال يباع أحدمها باآلخر ؛ ألن الرطب ليس علـى حا ـجن

، فما قاله اإلمام من تشبه العصري واخلل والبلح والرطب والتمـر  )٥(الكمال 
ح ، وممن اقتضى كالمـه  والتمـر صحيح وما قاله أما جنسان ليس بصحي

ابن الصباغ واحترز املصنف باملختلفـة عـن    )٦([     ] واحد  أما جنس
عنب مـع  املتحدة ؛ كأدقة أنواع القمح ؛ فإا جنس واحد قطعاً ، وعصري ال

 ضـجنسان ، كاملخي )٧(عصري الرطب كخلهما ، ودهن السمسم وكسبه 

                                                 
وجيوز أن يكون للشيء حالتا كمال أال ترى أن الزبيـب  : " وأقرب ما وجدته عنه قوله )    ١( 

واخلل كالمها على حالة الكمال مع أن أصلهما العنب وكذلك العصـري علـى حالـة    
 " .الكمال يف أصح الوجهني 

 ) .٨/١٨٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
وحصرم كل شيء حشفَة ومنه قيل : أول العنب ما دام حامضاً ، قال أبو زيد : احلصرم )    ٢( 

 .للنحيل حصرم 
 .) ٧٢ص(؛ املعتمد يف األدوية املفردة ) ٥٣ص) (حصرم/مادة(املصباح املنري  

 ) .٦/١٥٩(ي احلاو: ينظر )    ٣( 
 ) .٨/١٨٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر )    ٤( 
 ) . ٦/١٣٠(احلاوي )    ٥( 
 .حذف بعض الكلمات " ل " يف )    ٦( 
 .عصارة الدهن ، أو ثقل بزور القطن والكتان والسمسم بعد عصرها : الكُسب )    ٧( 
 ) .٢/٧٩٢(املعجم الوسيط  



 

والسكر والطربزذ  )٣(جنسان يف األصح  )٢(مع السمن والسكر مع الفانيذ  )١(
والبنات جنس واحد ، والسكر األبيض مع األمحر جنس واحد  )٤(والطربزذ 

، ويف زيت الزيتون وزيت الفجل قوالن أصـحهما أمـا    )٥(على األصح 
سان ، ومها مرتبان على اللحمان إن قلنا اللحمان أجناس فهذا أوىل ، وإال جن

ا ـإن قلن: ، ويصح أن يعكس فيقال  )٦(فقوالن هكذا يقتضيه كالم الرافعي 
 . )٧(ذا أوىل ، وإال فقوالن ، لإلحتاد يف االسم ـا اللحمان جنس فهـقلن

لشعري يباع دقيق القمح بدقيق ا، إذا عرف ذلك فاألدقة على املذهب 

                                                 
 .راب إذا خلطه وهو اللنب الذي يستخرج منه الزبد بوضع املاء فيه وحتريكه من خاض الش: املخيض )    ١( 
 ) .٥٦٥ص) (خمض/مادة(املصباح املنري  

 .نوع من احللوى يعمل من القَند والنشا ، وهي كلمة أعجمية : الفاَنِيذ )    ٢( 
 ) .٢٦٠ص(؛ املعتمد يف األدوية املفردة ) ١٨٣ص) (فنذ/مادة(املصباح املنري  
؛ فتح العزيـز مطبـوع مـع    ) ٣/٣٥٤(؛ التهذيب ) ٨١-٣/٨٠(؛ الوسيط ) ٦/١٤٣(احلاوي : ينظر )    ٣ (

 ) .٨/١٨٨(اموع 
هو السكر األبلُوج وبه مسى نوع من التمر حلالوته وقال أبو حامت الطـربزذ خنلـه   : سكر طربزذ )    ٤( 

ول ، قال ابن اجلواليقي ، وأصله بسرا صفراء مستديرة والطربزذ الثوري بسرته صفراء فيها ط
بالفارسية تربزذ والترب الفأس ؛ كأنه حنت من جوانبه بفأس ، وعلى هذا فتكون طربزذ تابعـة  

 .لسكر يف األعراب ، وهو السكر الصلب الذي ليس بلني وال رخو 
مد يف ؛ املعت) ٣/١٣١(؛ اجلامع ملفردات األدوية واألغذية ) ١٤٠ص) (طرب/مادة(املصباح املنري  

 ) .٢٢٠ص(األدوية املفردة 
 ) .٣/٣٩٠(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٨٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
والزيت املعروف مع زيت الفجل جنسان ؛ وهو دهن يتخذ من بزر الفجـل  : " ويف ذلك يقول )    ٦( 

 " .يسمى زيتاً ؛ ألنه يصلح لبعض ما يصلح له الزيت املعروف 
هذه األرومة اخلبيثة اجلشاء ، معروفـة   –بضمتني ، والكسر على ألسنة العامة  – وزيت الفجل 

 .وكذا دهن بزره وماؤه جيلوا البياض كحالً ، وجرمه يعترب ضماداً 
 ) .٣/٧٥٣) (فجل/مادة(تاج العروس  
 . يفهم من ذلك أن زيت يستخدم كعالج لذلك افترق عن باقي الزيوت فصار جنساً مستقالً  
 ).٣/٣٩٣(؛ روضة الطالبني) ٣/١٩(األم : ؛ وينظر ) ٨/١٨٧(لعزيز مطبوع مع اموع فتح ا 

 ) .٥/١٨٧(؛ البيان ) ٢/٨١(الوسيط )    ٧( 
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 )١(متفاضالً ، وعلى القول اآلخر ال جيوز مطلقاً كـدقيق القمـح بدقيقـه    
واخللول تتخذ غالباً من العنب ، والزبيب والتمر والرطب ، والصور احلاصلة 

إذا أخذت كل واحد مع نفسه ومع ما بعده ، وقد يتخذ  )٢(من ذلك عشر 
اء ، وخل الزبيب ال يكون فيه ماخلل من غري ذلك ، والغالب إن خل العنب 

،  )٣(وخل التمر فيهما املاء ، وخل الرطب كذلك ، وممن صرح به املاوردي 
يقتضي أن  )٦(والنووي  )٥(والرافعي  )٤(ي حسني واإلمام ـالم القاضـ، وك

فجوزوا بيع خل الرطب خبل الرطب  الرطب بغري ماء] ب٢١٨/ل/ [أن خل 
فاألمر كمـا قـالوا ، وإال   يتأتى بغري ماء ، األمر كما ظنوا وأنه ، فإن كان 

أنه ال جيوز بيع خل الرطب خبـل الرطـب ،    )٧(فالصواب ما قاله املاوردي 
وملخص الكالم يف اخللول إن كان خلني ال ماء فيهما جيوز بيـع أحـدمها   

                                                 
دقيق احلنطة ودقيق الشعري جنسان ، وخبز الرب وخبز الشعري جنسان ، ومن : قال العمراين )    ١( 

أن األدقة كلها : والثاين . الصحيح هذا ، وهو : أحدمها : فيه قوالن : أصحابنا من قال 
 .جنس واحد 

 ) .١٨٧-٥/١٨٦(البيان  
 ) .٣٣-٢/٣٢(ينظر يف صورها العشر مغين احملتاج )    ٢( 
وأما خل الزبيب خبل الزبيب ، فال جيوز ؛ ألن منهما ماء مينع من التماثل ، : " وفيه يقول )    ٣( 

آلخر ، فيقتضي إىل التفاضل يف اجلـنس  ، جلواز أن يكون املاء يف أحدمها أكثر منه يف ا
. الواحد ، وكذلك بيع خل التمر خبل التمر ال جيوز ، ملا فيه من املاء املانع من التماثـل  

وكذلك بيع خل الرطب خبل الرطب ال جيوز ، خبالف خل العنب ؛ ألن خـل العنـب   
 " .عصري ال خيالطه املاء 

 ) .٦/١٣١(احلاوي  
 ) .ب/١٦(اية املطلب )    ٤( 
وجيوز بيع خل الرطب خبل الرطب وخل العنب خبل العنـب ؛ ألنـه   : " ويف ذلك يقول )    ٥( 

على هيئة اإلدخار واملعيار فيه الكيل ، وال جيوز بيع خل الزبيب مبثله ، وال بيع خل التمر 
 " .مبثله ملا فيهما من املاء 

 ) .٨/١٨٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 ) .٣/٣٨٩(طالبني روضة ال)    ٦( 

 ) .٦/١٣١(احلاوي )    ٧( 



 

باآلخر ، إن كانا من جنس واحد متماثالً وإن كانا من جنسـني متمـاثالً   
إن قلنا جنس واحد جاز متمـاثالً  ى قولنا أما أجناس ، فـالً علـومتفاض

وكل خلني فيهما ماء ال يباع أحدمها باآلخر إن كانا  )٢([      ]   )١(فقط 
 )٣(املـاء ربـوي وهـو    : من جنس واحد وإن كانا من جنسني ، فإن قلنا 

فيـه القـوالن يف   : ل ـ، وقي )٤(الصحيح مل جيز ، وإال جاز عند اجلمهور 
ـ : ال ـ، وق )٥(ه النووي اجلمع بني خمتلفي احلكم وصوب اب ـلعل األصح

ألن اجلمـع بـني    ؛ يف جواز اجلمع وفيما قاله نظرى األصح ـاقتصروا عل
خمتلفي احلكم يف عينني ميكن إفراد كل منهما حبكمهما ، وههنا ليس كذلك 

واحد مل جيـز ،  وكل خلني يف أحدمها ماء ، فإن كانا من جنس  )٦([     ] 
 . )٧(إا أجناس : على قولنا وإن كانا من جنسني جاز 

، والثاين يعـد   )٨(وأما األدهان ، فأربعة أضرب أحدها يعد لألكل 
 . ومها ربويان قطعاً  )٩(للدواء 

                                                 
 ) .٢/٣٢(مغين احملتاج )    ١( 

 " .ل " بياض يف )    ٢( 

 ) .٣(هامش ) من البحث ٥٩ص(ينظر )    ٣( 

 ) .٣/٣٨٩(روضة الطالبني )    ٤( 
 " .يف اجلمع بني عقدين خمتلفي احلكم " بعبارة أدق )    ٥( 
 ) .٣/٣٨٩(روضة الطالبني  

 " .ل " بياض يف  )   ٦( 
 ) .٢/٣٢(؛ مغين احملتاج ) ٦/١٣٨(احلاوي )    ٧( 
كالزيت ، ودهن اجلوز واللوز ، ودهن احلبة اخلضراء ، ودهن الفجل ودهـن اخلـردل ،   )    ٨( 

 .ودهن الصنوبر والشريج ، فهذا حيرم الربا فيه ؛ ألنه مطعوم 
 ) .١٦٩-٥/١٦٨(البيان  

ن اخلروع ، فيجري فيهما أيضاً الربا ؛ ألا تؤكـل للتـداوي ،   كدهن اللوز املر ، وده)    ٩( 
 .فأشبه اهلليلج والبليلج 

 ) .١٦٩-٥/١٦٨(البيان  
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وجهاً يف دهن اخلروع ، وكل دهـن مـأكول    )١(املاوردي وحكى 
مستخرج من أصل غري مأكول ، وهو خالف النص ، وجيوز بيع الشـريج  

ال جيوز ملا فيه من امللح واملاء : ، وقال ابن أيب هريرة  )٢(بعضه ببعض متماثالً 
ورده الباقون ، بأن امللح واملاء خيرج يف الكسب  )٣(واملاء ووافقه أبو إسحاق 

 . )٤(الكسب 

ـ ي: ث ــالثال ـ راد للطيــ ـ ب ؛ كدهــ ـ ــ ورد ـن ال
ـ [   )٥(ر ـج والنيلوفـن والنبفسـواليامسي ـ  )٦(] ري ـواخلي ق ـوالزنب
وية على الصحيح املنصوص ؛ فإذا باع شيئاً من ذلك ، وهي رب )٧(ان ـوالب

                                                 
: ما كانت من أصول غري مأكولة ، لكن بعد استخراجها صارت مأكولـة  : حيث قال )    ١( 

 : ففي ثبوت الربا فيها وجهان . كدهن اخلروع ، وحب القرع ، وما شاكلها 
 .فيها الربا ، اعتباراً بأنفسها : ها أحد 
 .ال ربا فيها ، اعتباراً بأصوهلا : الثاين  
 ) .٦/١٣٧(احلاوي  

 ) .٥/١٦٩(؛ البيان ) ٦/١٣٨(احلاوي )    ٢( 
 ) .٥/١٦٩(ينظر قوله يف البيان )    ٣( 
شـريج إال  وهذا خطأ ؛ ألن املاء وامللح وإن كان ال يستخرج ال: ولذلك يقول املاوردي )    ٤( 

ما ، فيختلفان يف ثقل السمسم وهو الكسب ، إذ ال يصح اختالط املاء بالدهن ، وال 
 .بقاء املاء بني أجزائه 

 ) .٦/١٣٨(احلاوي  
. ضرب من الرياحني ، ينبت يف املياه الراكدة ، له أصل كاجلزر ، وساق أملس : النيلوفر )    ٥( 

وهو اسم اجلناح ؛ : الذي يصبغ به ، وفر  وأصل الكلمة أعجمية مركبة من نيل وهو. 
 .فكأنه قيل وجنح نبل ؛ ألن الورقة كأا مصبوغة اجلناحني 

 .) ٣٨٤ص(؛ املعتمد يف األدوية املفردة ) ٦٣٢ص) (نيل/مادة(املصباح املنري  
نبات معروف ، وهو املنثور األصفر ، يستخرج منه دهن ، : ، واخلريي " ل " يف هامش )    ٦( 

 .لتحليل األورام ، يوصف
 ) .٧١ص) (خري/مادة(املصباح املنري  

 .ضرب من الشجر طيب الرائحة ، ويستخرج من دهن البان : البان )    ٧( 



 

مبثله ، أو اآلخر جاز ، ويشترط التماثل ؛ ألنه كله جنس واحد ؛ ألن أصل 
رش ويربب به الورد وحنوه ، حىت جيف فال يكون مـع  فاجلميع السمسم ، ي

أن الدهن يستخرج أوالً مث يطرح فيـه   )٢(] فرض [ ، فإن  )١(الدهن غريه 
 .جيز بيع بعضه ببعض  األوراق مل

يراد لالستصباح كدهن السمك ، وبزر الكتان ، وقد تقدم : الرابع 
 . )٣(حكمه 

 )٥(] سـائر  [ ال خالف أن السمن مـع  :  )٤(قال الروياين  :فرع 

ز أو بيع دهن السمسم بدهن اجلو: حسني األدهان جنسان ، وقال القاضي 
و أجناس ، وبني الكالمـني  الً ينبين على أن األدهان جنس أـاللوز متفاض

تباين ، فإن الشريج والسمن كل منهما اختص باسم عن سائر األدهان ، فإن 
نظر إىل ذلك اجته ما قاله الروياين بينهما ، وإن مل ينظر إليه اجته مـا قالـه   

ا ، وقد ذكرنا اخلالف مالقاضي حسني فيهما ، وينبغي أن يكون الزيت مثله
قال  )٦(ح ـي األصـان فـفجل وأما جنست الزيتون مع زيت الـيف زي

ومنهم من قطـع بـه يف    )٨( )واَأللبانُ كَذلك في اَألظْهرِ  )٧(مانُ واللُّح( 
                                                                                                                        

؛ املعتمـد يف  ) ٢٦ص) (بـون /مادة(؛ املصباح املنري ) ٥/٢٠٨١) (بون/مادة(الصحاح  
 .) ١٦ص(األدوية املفردة 

 ) .٥/١٦٩(؛ البيان ) ٣/٣٥٢(؛ التهذيب ) ١٣٧-٦/١٣٦(احلاوي )    ١( 
 " .ل " يف هامش )    ٢( 
ألن دهن السمك يأكله املالحون ، وبزر الكتان يؤكـل مـن أول مـا    ) ٣١٠ص(سبق )    ٣( 

 .يستخرج 
 ) .٦/٣٥٢(احلاوي  

 ) .١١٦-٦/١١٥(البحر )    ٤( 
 " .ل " يف هامش )    ٥( 
 .من البحث ) ٣١٠ص(سبق )    ٦( 
 " .واللُّحوم  "ويف املنهاج )    ٧( 
 .أي كل من اللحوم واأللبان أجناس ) . ٢/٣٣(املنهاج )    ٨( 
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،  )٢(، وقال اجلوري والقاضي حسني الصحيح أن اللحمان جنس  )١(األلبان 
،  )٤(، وإن كان الثاين هو املقصود يف اخلـالف   )٣(، واجلمهور على األول 

/ لم أن أصل األدقة ثبت هلا االختالف يف باب الربـا ؛ ألـا ربويـة    وأع
، الحتاد االسم ؛ بأنه مل يكن من أول دخوهلا  )٥(وكذلك النشا ] أ٢١٩/ل[

يف الربا ، وأصول اللحمان ليست كذلك ؛ فإن احليوانات غري ربوية لكـن  
اإلبـل ال  ؛ بدليل  )٦(األصحاب متسكوا بأا ثبت هلا االختالف يف الزكاة 

تضم إىل الغنم ، فليثبت لفروعها ما ثبت ألصوهلا ؛ كاألدقة خبالف أنـواع  
التمر مل يثبت ألصوهلا قبل كوا طلعاً اختالف ؛ لكن هـذا يقتضـي أن   

، ال يكفـي يف   )٧(االشتراك يف االسم اخلاص من أول الـدخول يف الربـا   
فهمـا جـنس ،    كل شيئني احتدا امساً وحكمـاً : الضابط فينبغي أن يقال 

                                                 
أن األلبان كلها صنف واحد ؛ فال جيوز بيع : وفيه قول آخر : " ويف ذلك يقول البغوي )    ١( 

واألول . أحدمها باآلخر ، إال على الوجه الذي ذكرنا يف بيع لنب الغـنم بلـنب الغـنم    
 " .املذهب 

 ) .٣/٣٥٣(هذيب الت 
 .الشتراكهما يف االسم الذي ال يقع التميز بعده إال باإلضافة )    ٢( 
 ) .٢/٣٣(مغين احملتاج  

 .وعلى هذا القول فإن حلوم البقر جواميسها وعراا جنس )    ٣( 
 ) .٢/٣٣(مغين احملتاج  

اختلف : " الرافعي وسبب اختالفهم هو اختالف قول الشافعي يف اللحوم ويف ذلك يقول )    ٤( 
يف أن حلوم احليوان جنس أو جنسان فأحد القولني أا جـنس   اختلف قول الشافعي 

واحد ؛ ألا مشتركة يف االسم الذي ال يقع بعده التمييز إال باإلضافة ، فأشبهت أنواع 
الرطب والعنب ، وختالف الثمار املختلفة ، فإا وإن اشتركت يف اسم التمرة لكنها متتاز 

ئها اخلاصة وأصحها وبه قال أبو حنيفة واملزين أا أجناس خمتلفة ؛ ألا فروع أصول بامسا
 " .خمتلفة فأشتبهت األدقة واألخباز 

 ) .٨/١٨٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 ) .٨/١٨٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
 ) .٩/٤٠١(اموع )    ٦( 

 ) .٢/٣٣(مغين احملتاج )    ٧( 



 

 .واالختالف اعم أن يكون فيهما أو يف أصوهلما 

إن قلنا اللحمان جنس فالوحشي واألهلي والطري وغـريه   :التفريع 
 )٣(، ويف الربيات مع البحريات وجهان  )٢(ات كلها جنس ـ، والبحري )١(سواء 

 )٥(حامد أبو ، والشيخ  )٤(أصحهما أما جنسان ، وبه قال أبو علي الطربي  )٣(

وقال  )٨(املهذب إنه املنصوص وصاحب : ، وقال  )٧(واحملاملي  )٦(واملاوردي  )٥(
 : وقال 

 )١(جنس واحد ، قاله أبـو إسـحاق   ) والثاين (  )٩(إنه املذهب والروياين 

                                                 
 ) .٦/١٨٢(احلاوي )    ١( 

 ) .٣/٣٦٢(؛ التهذيب ) ٦/١٨٣(املصدر السابق )    ٢( 

 .ألنا ؛ قد ال ندرج احلوت حتت اسم اللحم يف التميز )    ٣( 
 ) .٣/٨١(الوسيط  

 .) ٧(هامش ) ٢٩٩ص(أبو علي الطربي سبق ترمجته بأنه صاحب اإلفصاح )    ٤( 
ومـن  : وقال أبو علي الطربي يف اإلفصاح : " ونقل قوله القاضي أبو الطيب حيث قال  

قال إن اللحمان صنف واحد ، استثىن احليتان منها ؛ ألن هلا امساً أخص من اللحم وهو 
 " .السمك 

 ) .٢٦٥ص(التعليقة الكربى  
، وعلال لذلك ، بأنه ال يـدخل يف  ) ٢/١٨٩(؛ البيان ) ٦/١٥٦(ينظر قوهلما يف البحر )    ٥( 

جنس وحده ؛ ألنه ال يدخل يف إطالق اسم اللحم ، وإمنا يسمى مسكاً  مجلتهما ، بل هو
كان تعسفاً يف الكالم ، وإمنا مساه اهللا .. أكلت حلم السمك : حياً وميتاً ، ولو قال قائل 

 .حلماً ؛ باإلضافة إىل البحر : تعاىل 
لحـم اقتضـى أن ال   وعلل لذلك ؛ ألنه ملا مل حينث بأكل احليتان إذا حلف ، ال يأكل ال)    ٦( 

فلحوم حيوان . فعلى هذا الوجه ، تكون اللحمان كلها صنفني . يكون من جنس اللحم 
 .الرب على اختالفها صنف واحد ، وحلوم حيتان البحر على اختالفها صنف واحد 

 ) .٦/١٨٣(احلاوي  
 ) .أ/١٧٧(املقنع : ينظر )    ٧( 
 ) .٢٠٤-١/٢٠٣(املهذب )    ٨( 
 ) .٦/١٥٦(البحر )    ٩( 



 

وابن الصـباغ   )٣(و الطيب ـوالقاضي أب )٢(املروزي ، والقاضي أبو حامد 
 )٦(لرافعي والرافعي يف اختصاره كالم ا )٥(وصححه يف الروضة  )٤(والبغوي 

ـ   )٧(مل يصححه ، وزعم القاضي أبو الطيب  ر يف ـأنه نص الشـافعي وذك
   ري مـع فالبح )٩(اللحمان أجناس : وإن قلنا  )٨([     ] ذلك ما ال دليل فيه 

ان ، ووحشي الرب مع أهليه جنسان ، ولكل مـن القسـمني   ـالربي جنس
احـد  ن واملعـز جـنس و  ل والبقر والغنم أجناس ، والضأـأجناس ، فاإلب

                                                                                                                        

َر  {: قال اهللا تعاىل . وعلل لذلك ؛ بأن اسم اللحم ينطلق عليه )    ١(  َوُهَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْح

 ) . ١٤(سورة النحل ، آية [  }ِلَتْأُآُلوْا ِمْنُه َلْحمًا َطِرّيًا

 ) .٦/١٨٣(احلاوي 
معروف ) هـ٣٦٢-...(.أمحد بن بشر بن عامر القاضي العامري املروروذي ، أبو حامد )    ٢( 

شـرح خمتصـر   " " اجلامع يف املذهب " حامد ، من مصنفاته  يف املذهب بالقاضي أيب
 . وصنف يف أصول الفقه " للمزين 

 .) ٢/٨(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ٢/٢١١(ذيب األمساء واللغات 
 ) .٥/١٨٩(؛ البيان ) ٢٦٦ص(ينظر قوله يف التعليقة الكربى )    ٣( 
وحيوان البحر مع حيوان الرب صنفان ، وحيوان البحر السـمك مـع   : " ا وجدته عنه وم)    ٤( 

 " .اختالف أنواعها صنف واحد 
 ) .٣/٣٦٣(التهذيب  

 ) .٣/٣٩٢(روضة الطالبني  )   ٥( 
 ) .١٨٦-٨/١٨٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 
اللحمان صنف واحد ، أن يكـون   إن: إن الشافعي ألزم من قال : وقال : " حيث قال )    ٧( 

السمك منها على سبيل اإلنكار ؛ ألنه قال بعد ذلك ولزمه إذا حده جبماع اللحـم ، أن  
يقول هذا اجلماع الثمر فيجعل الزبيب والتمر وغري ذلك من الثمار صنفاً ، وهذا مـا ال  

؛ ألنه وهذا خالف نص الشافعي : جيوز ألحد أن يقوله عندي ، قال القاضي أبو الطيب 
ومن قال هذا لزمه عندي أن يقوله : " ذكر أن اللحمان صنف على أحد القولني ، قال 

 " .يف احليتان ؛ ألن أسلم اللحم جامع فجعلها من مجلة ما مجعه اسم اللحم 
 ) .٢٣-٣/٢٢(األم : ؛ وينظر ) ٢٦٦ص(التعليقة الكربى  

 " .ل " بياض يف )    ٨( 
 ) . ١١١ص(نظر خمتصر املزين  يوهذا اختيار املزين)    ٩( 



 

جـنس   )٢(والعراب جنس واحد ، والبقر العراب واجلـواميس   )١( والبخايت
 – )٥(إليـل  مـع ا  )٤(، ويف الظباء  )٣(واحد ، وبقر الوحش والظباء جنس 

واسـتقر جوابـه أمـا     )٧(أيب حممد  تردد للشيخ – )٦(الياء املثناة  بتشديد
املاء ، ح أما وغنم ـوالصحي نس ،البحر ج )٩(، ومسوك  )٨(كالضأن واملعز 

                                                 
اإلبل اخلراسانية ، تنتج من إبل عربية وفاجل ، وهي بطيئة اجلري ، يقال لألنثى : البخاتي )    ١( 

 .خبتية 
؛ املصـباح املـنري   ) ١/٣٢٨) (خبـت /مـادة (؛ لسان العرب ) ١٢١ص(حترير التنبيه  

 ) .١٥ص) (خبت/مادة(
 )٢    ( يسامر ؛ كأنه مشتق من ذلك ؛ ألنه ليس فيه لنب البقر يف استعماله يف نوع من البق: اجلَو

 . ياسة ديف احلرث والزرع وال
 .) ٤٩ص(؛ املعتمد يف األدوية املفردة ) ٤٢ص) (مجس/مادة(املصباح املنري 

 ) .٥/١٨٩(؛ البيان ) ١٨٣-٦/١٨٢(ينظر احلاوي )    ٣( 
 . الغزال ، واألنثى ظبية : الظباء )    ٤( 

) ظـيب /مـادة (م ابـن فـارس   ـ؛ معج) ١٤/٣٩٨) (ظىب/ادةـم(ة ـللغب اـذي
)٣/٤٧٤. ( 

بضم اهلمزة وكسرها والياء فيهما مشدداً ، مفتوحة ، ذكر الوعل ، وهو التـيس   –اآليل )    ٥( 
 . اجلبلي 

 .) ١٢ص(؛ املعتمد يف األدوية املفردة ) ١٣ص) (آيل/مادة(املصباح املنري 
ن الكتب املطبوعة تنص على الظيب مع اإلبـل ولـذلك   ـر مـبأن كثيه ، ـينبغي التنبي)    ٦( 

جعل هذه الكلمة االعتراضية لتبني أا األيل وهذا ما يقتضيه العطف ألما من جـنس  
 .واحد 

 ) .٣/٣٩٢(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٨٦(ينظر فتح العزيز مطبوع مع اموع  
ـ ـن حممـف بـيوس نـد اهللا بـن عبـف بـن يوسـد اهللا بـعب)    ٧(  ن حيويـه  ـد ب

والد إمام احلرمني ، كان يلقـب بـركن   ) هـ٤٣٨-(....خ أبو حممد اجلويين ـالشي
اإلسالم ، له املعرفة التامة بالفقه واألصول ، والنحو ، والتفسري ، واألدب وكان لفـرط  

علـى   الديانة مهيباً ، وال جيرى بني يديه إال اجلد والكالم إما يف علم أو زهد وحتريض
 .التحصيل 

 ) .١٧/٦١٧(سري أعالم النبالء  ؛) ٣/١٠١(طبقات الشافعية الكربى  
 ) .٣/٣٩٢(ينظر قوله يف روضة الطالبني )    ٨( 
 ) .٣٩٢(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٨٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٩( 



 

 )٣(، واألصح أن اجلراد ليس من جنس اللحوم )٢(وغريمها أجناس  )١(، وبقره 
من حلوم البحر ، والطيور أجناس : من حلوم الرب ، وقيل : ، وقيل  )٣(اللحوم

 )٦(أن الفاخـت   )٥(، والصحيح  )٤(أجناس كالعصافري ، والبطوط والدجاج 

أن أعضاء احليوان  )٩(ب ـواملذه اس ،ـأجن  )٨(ي ـوالدبس )٧(والقمري  )٦(
احليوان الواحد كالكبد ، والكرش ، والطحال ، والقلب والرئة أجناس واملخ 

، بـأن   )١١(، واعترض النـووي   )١٠(جنس آخر ، وكذا اجللد قاله الرافعي 
 ه يف جلـد السـميط  رضبفلد ليس بربوي ، وميكن جوابه املعروف أن اجل

                                                 
لع من املاء يرعـى الـزرع ،   زعموا أن بقراً يط: قال القزويين : ري ميقال الد: بقر املاء )    ١( 

فإن الناس ذكروا أن العنرب ينبت بقعر البحر فإن  –واهللا أعلم بصحة ذلك  –وروثه العنرب 
 . –واهللا أعلم  –صح ما قالوه فروث هذه احليوانات ينفع الدماغ والقلب واحلواس 

 ) .١/٢٢١(حياة احليوان الكربى  
 ) .٨/١٨٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع ؛ ) ٣/٣٦٣(؛ التهذيب ) ٦/١٥٧(البحر )    ٢( 
 ) .٣/٣٩٢(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٨٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 .الصفحة  نفس ةقاملصادر الساب)    ٤( 
 ) .٥/١٨٩(البيان )    ٥( 
 .متايل ضرب من احلمام املطوق إذا مشى توسع يف مشيه وباعد بني جناحيه وإبطيه و: الفَاخت )    ٦( 
 ) .٢/٦٨٣(املعجم الوسيط ؛ ) ١٧١ص) (فخت/مادة(املصباح املنري  

 .ضضرب من احلمام مطوق حسن الصوت ، منسوب إىل طرب قُمرِ ، وهو اَألبي: القُمري )    ٧( 
 .ضاَألبي

 ) .٢/٧٦٤(؛ املعجم الوسيط ) ١٩٢ص) (قمر/مادة(املصباح املنري  
 )٨    ( ِسيببس ، وهو الذي لونه بني السواد واحلمرة ضرب من احلمام ، نسبة : الدإىل طريد. 
 ) .١/٢٦٩(؛ املعجم الوسيط ) ٧٢ص) (دبس/مادة(املصباح املنري  

 .ألا خمتلفة األمساء واخللق )    ٩( 
 ) .٥/١٩٠(؛ البيان ) ٣/٣٦٤(التهذيب  

 ) .٨/١٨٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١٠( 
إنـه جـنس   : ه إىل قول الرافعي لود وبغريها ، فال حاجة عندفيجوز عنده بيع جلد جب)    ١١( 

 .آخر
 ) .٣/٣٩٣(روضة الطالبني  



 

م الذي عليه جلـد ال  ـبيع اللح وجهني يف )١(، وقد نقل املاوردي املأكول 
أن قول الشافعي  )٣(ق ـالرون والدجاج مبثله ، ويف )٢(يؤكل ؛ كجلد اجلداء 

 .الشافعي اختلف يف اجللود ، هل هي نوع أو أنواع 

إذا باع جلد الغنم جبلد البقر متفاضالً هل يصـح ؟  :  )٤(ويف البحر 
ـ  ي أن اجللـد  حيتمل قولني بناء على القولني يف اللحمان ، وهذا كله يقتض

يف  )٥(املذبوح قبل الدباغ ربوي ، مسيطاً كان أو غريه ، ويف كالم الرافعـي  
الظهر مع شحم موضع آخر إشارة إليه واللحم مع العظم جنسان ، وشحم 

والـرأس   )٦(البطن جنسان يف األصح ، وسنام البعري معهما جـنس آخـر   
ويف حنـث   )٧(ال لإلمـام  مواألكارع من جنس اللحم ، ويف األكارع احت

                                                 
فأما اجللد إذا كان على اللحم ، فإن كان غليظاً ال يؤكل معه منع من : " ويف ذلك يقول )    ١( 

من بيعه باللحم ، وإن كان رقيقاً يؤكل معه كجلود اجلداء والدجاج ، فهل مينع إذا كان 
 " .اللحم من بيعه باللحم ؟ على وجهني كالعظم  على

 ) .٦/١٨٥(احلاوي  
مجع جدى ، وهو الذكر من أوالد املفرد واألنثى عناق ، وقيده بعضهم بكونه يف : اجلداُء )    ٢( 

 .يف السنة األوىل 
 ) .٣٦ص) (جدى/مادة(املصباح املنري  

نسوب أليب حامد اجللود مما اختلف قـول  وقال يف الرونق امل: " ويف ذلك يقول السبكي )    ٣( 
 " .الشافعي فيه هل هو نوع أو أنواع 

 ) .١٠/٢٢١(تكملة اموع  
إذا باع جلد الغنم جبلد البقر متفاضالً هل يصح ؟ حيتمل قولني بناء علـى  : " وفيه يقول )    ٤( 

 " .القولني يف اللحمان 
 ) .٦/١٥٤(البحر  

ى هذا اخلالف بيع اجللد باحليوان ، إن مل يكن مدبوغاً وإن كان وعل: " ويف ذلك يقول )    ٥( 
 .مدبوغاً فال منع 

 ) .٨/١٨٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
؛ روضـة الطـالبني   ) ٨/١٨٦(؛ فتح العزيز مطبوع مـع امـوع   ) ٦/١٨٣(احلاوي )    ٦( 

)٣/٣٩٣. ( 

 ) .٣/٣٩٣(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٨٧(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 



 

 . )١(احلالف على اللحم ا وبالرؤس خالف 

ر اللحم والشحم مجيعـاً ،  ـغي] ب٢١٩/ل/ [س ـجن ةـواإللي
س واحد على ر جنواللحم األبيض واألمح. شحم : إا حلم ، وقيل : وقيل 

إن الشحوم :  )٣(وقال املاوردي .  )٢(د اً ، قاله الشيخ أبو حامالقولني مجيع
جناس قوالن ؟ كاللحوم واحلكم يف األلبان علـى هـذا   هل هي جنس أو أ

، ولنب اآلدمي إن  )٦(ان ـمع املعز األهلي جنس )٥(، ولنب الوعل  )٤(النسق 
ـ ـس ، ففـان جنـاأللب: إن قلنا  ـ ـي كون ـ ـه منه :  )٧(ان ـا وجه
ولسـت  :  )٢(، قال اإلمام  )١(جنس غري اللنب وما يتخذ منه  )٨(ة ـحفاألنف

                                                 
حلم الرأس واللسان ، لصدق االسم  –أي اللحم  –واألصح تناوله : " ويف ذلك الشربيين )    ١( 

ال ؛ ألنه ال يطلق عليهما إال مضافاً ، فيقال حلم رأس وحلم لسـان ،  : عليهما ، والثاين 
 .وجيري اخلالف يف حلم اخلد واألكارع 

 ) .٤/٤٥٢(مغين احملتاج  

 ) . ١٨٤-٦/١٨٣(احلاوي )    ٢( 

 ) .٦/١٨٣(املصدر السابق )    ٣( 

إن األلبـان  : األلبان جنس واحد ، ال جيوز ، وإن قلنا بظاهر املـذهب  : حيث إن قلنا )    ٤( 
فهل جيوز البيع فيه قوالن ؛ ألنه مجع بني خمتلفي احلكم من حيث إن ما  –أجناس خمتلفة 

 .شترط التقابض فيه ، وما يقابله من احليوان ال يشترط يقابل اللنب من اللنب ي
 ) .٣/٣٥٣(؛ التهذيب ) ٦/١١٤(البحر  

 .هو ذَكَر اَألروى وهو الشاة اجلبلية ، واألنثى وعلة : الوعل )    ٥( 
 ) .٢٥٥ص) (وعل/مادة(املصباح املنري  

 ) .٨/١٨٧(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٣٥٣(التهذيب )    ٦( 
ال ؛ ألن لنب اآلدمي جنس وسائر األلبان جنس : أن لكل جنس واحد ، والثاين : أحدمها )    ٧( 

جنس آخر ؛ ألن ما يستخرج منه هذا اللنب ال يؤكل حلمه وخيالف سـائر األلبـان يف   
 .احلكم فكان جنساً آخر قاله القاضي حسني 

 ) .٢٢٧-١٠/٢٢٦(تكملة اموع  
كرش احلمل أو اجلَدي ما مل يأكـل ،   –هلمزة وفتح الفاء وتشديدها بكسر ا –األنفحة )    ٨( 

 .فهو كرش 



 

املماثلة يف بيع بعضها ببعض  وحدها كامللح فتعتربدري إنه مطعومة ولست أ
 .أوال 

، وبيض الطري مـع حلمـه    )٣(وبيوض الطيور أجناس على املذهب 
، وبياض البيض  )٤(جنسان ، ويف بيض السمك مع حلمه وجهان يف احلاوي 

يف جواز بيع البيض املقلي مبثله أو  )٥(وصفاره جنس واحد ، وذكر الروياين 
وجهني وبياع البيض بالبيض وزناً إن كان عليه قشرة ؛ ألنه من بغري املقلي 

 . )٧(وسنذكر فيه خالفاً  )٦(صالحه قاله يف التهذيب 

                                                                                                                        
 ) .٣/١٦٥٠) (كرش/مادة(؛ لسان العرب ) ٣/١١٠٥) (كرش/مادة(الصحاح  

 .كالزبد ، والسمن ، والكشك ، والبصل ، واجلنب )    ١( 
 ) .٦/١٤٢(احلاوي  

 ) .أ/١٨(اية املطلب )    ٢( 
 ) .٨/١٨٧(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٣٦٥(؛ التهذيب ) ٦/١٨٤(احلاوي )    ٣( 
 .أنه صنف غري السمك ، كما أن بيض الطري صنف غري حلم الطري : أحدمها )    ٤( 
 .أنه نوع من حلم السمك ؛ ألنه يؤكل معه حياً وميتاً : الثاين  
 )٦/١٨٤. ( 

فالبيض أوىل ، وإذا قلنا صنف واحـد  صناف أإذا قلنا اللحمان : " وما وجدته يف البيض )    ٥( 
 " .ففي البيض وجهان 

 ) .٦/١٥٨(البحر  
البيض املقلي باملقلي أو املقلي : " غري أن السبكي أكد على ما قاله يف التكملة حيث قال  

ال جيوز لتغريه عن حـال الكمـال   ) أحدمها ( فيه وجهان : قال الروياين . بغري املقلي 
جيوز ، ألنه بالقلي مل خيرج عن حال االدخار والنار ال تنقص ) الثاين و( ولدخوله النار 

إن كان فرض املسألة يف املرتوع القشر فال جيوز بيع بعضه بـبعض ،  : قلت . منه شيئاً 
 " .وإن كان بقشره فال يسمى مقلياً فلينظر 

 ) . ١٠/٢٢٠(تكملة اموع  
 )٣/٣٤٤()    ٦. ( 
 .من البحث ) ٣٤١ص( سيأيت يف ذلك خالف)    ٧( 

ض
البي

يف 
س 
جنا
األ

 



 

 )١( )والْمماثََلَةُ تعتبر في الْمكْيلِ كَيالً ، والْمـوزون وزنـاً   ( قال 

اً بِوزن ، واْلفضةُ بِالْفضة تبره الذَّهب بِالذَّهبِ تبره وعينه وزن" :  لقوله 
   ريـعالشو ربِـالْب راْلبرٍ ومبِالت رمالتلحِ ، وبِاْلْم لْحاْملو ، نزناً بِوزو نهيعو

 )٢(رواه النسـائي   "بِالشعيِرِ كَيالً بِكْيلٍ ، فَمن زاد أَوِ ازداد فَقَد أَربـى  

تدل على الـوزن يف   )٤(، وأحاديث كثرية يف هذا املعىن  )٣(ده صحيح وسن
النقدين ، والكيل يف األربعة بعضها مستويف وبعضها مقتصر ، ومنها ما هو 

أعين من املقتصر على الوزن يف النقدين ، ومها موزونان بال :  )٥(يف الصحيح 
ـ ة ويف املـ، واألربعة مكيل )٦(بال خالف  ـ ان قطعـاً ك ـلح إذا ك اراً ـب

، ومـن   )٨(يسحق ويباع كيالً ) والثاين ( ،  )٧(أصحهما يباع وزناً وجهان 
املكيالت اللنب واخلل والعصري والزبيب والسمسم واألرز والـذرة ، ومـن   

فيها ، ولو باع املـوزون  [ املوزونات السمن والعسل والزيت على الصحيح 

                                                 
 ) .٢/٣٣(املنهاج )    ١( 
من غري قوله كيالً ) . ٧/٢٧٧(بيع الشعري بالشعري : سنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب )    ٢( 

 " .سواًء بِسواٍَء مثْالً بِمثْلٍ " بكيل وإمنا 
مرو بن عاصم ، قال حدثنا ع: أخربنا حممد بن املثىن ويعقوب بن إبراهيم ، قاال : وسنده )    ٣( 

حدثنا قتادة عن أيب اخلليل عن مسلم املكي عـن أيب األشـعث   : قال حدثنا مهام ، قال 
 .الصنعاين عن عبادة بن الصامت 

 .وردت أحاديث كثرية وسترد يف هذا املعىن )    ٤( 
،  ، وهـو بِخيبـر   أُتى رسول اهللا : كما روى عن فضالة ابن عبيد األنصاري يقول )    ٥( 

بالذَّهبِ الَّذي :  بِقالدة فيها خرز وذَهب وهي من الْمغانِم تباع ، فأَمر رسولُ اهللا 
 . "الذَّهب بِالذَّهبِ وزناً بِوزن " هلم رسول اهللا : في الْقالدة فَنزِع وحده ، ثُم قال 

) ١٥٩١(بيع القالدة فيهـا خـرز وذهـب    : صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب  
 ) .٦٤٨ص(

 ) .٥/١٩٤(؛ البيان ) ٣/٣٤٥(التهذيب )    ٦( 
 ) .٣/٣٨١(؛ روضة الطالبني ) ٥/١٩٤(البيان )    ٧( 
 ) .٣/٣٨١(روضة الطالبني )    ٨( 



 

يف و )٣(عـن اإلبانـة    )٢(] حكاه بعضهم  )١(كيالً أو املكيل وزناً مل يصح 
، وال يضـر   )٤(غرينا  الصورة الثانية من خمالفة ذلك وهم إمنا هو عن مذهب

ه ـ، ولو علم من صنع )٥(تفاوت املوزون يف املكيل ، وال املكيل يف املوزون 
ه استواء كيله ووزنه ، ففي االكتفاء بوزنه عن كيله وجها أصحهما ـصنع
 .املنع 

مكايلة صاعاً بصاع ، وخرجتـا   باع صربة قمح بصربة قمح :فرع 
، وإن خرجتـا متفاضـلتني    )٧(إال على وجه حكاه الشاشي  )٦(سواء صح 

، ولو  )٨(يصح من الكبرية بقدر الصغرية ) والثاين ( فاظهر القولني البطالن ، 
                                                 

؛ مغـين احملتـاج   ) ٣/٣٨٠(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٨٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
)٢/٣٣ (. 

 .مع حذف لبعض النص املكرر " ل " يف هامش )    ٢( 
وأما ما أصله الكيل فنقل الفوراين من أصحابنا أنـه  : " ويف ذلك يوضح السبكي بقوله )    ٣( 

أعـين   –جيوز بيعه وزناً ، حكاه عنه مجاعة منهم ابن يونس وقال صاحب الذخائر أنه 
ذا ضعيف مردود وال معول عليه ، مع حكاه عنه املهذب ومل حيك سواه ، وه –الفوراين 

أن الـذي رأيته يف كتـاب اإلبانة املنع وموافقة األصحاب ، وحكى اجلواز عـن أيب  
 " .حنيفة 

 ) .١٠/٢٢٩(تكملة اموع  
وكل شيء نص رسول اهللا : " وما جاء عن احلنفية عدم اجلواز أيضاً حيث قال ابن مهام )    ٤( 

 الً فهو مكيل أبداً ، وإن ترك الناس الكيل فيه حىت ال جيوز على حترمي التفاضل فيه كي
بيعه وزناً وإن متاثال يف الوزن إال إن علم أما متماثالن يف الكيل أيضاً ، وكل ما نـص  
على حترمي التفاضل فيه وزناً فهو موزون أبداً مثل الذهب والفضة ؛ ألن النص أقوى من 

سها متساوياً وزناً والذهب جبنسه متماثالً كيالً ال فعلى هذا لو باع احلنطة جبن.. العرف 
 " .جيوز عندمها أي عند أيب حنيفة وحممد 

 ) .١٦،  ٧/١٤(فتح القدير  
 ) .٨/١٦٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٦( 
 ) .٤/١٦٤(حلية العلماء )    ٧( 
 . )٣/٣٨٣(روضة الطالبني )    ٨( 
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 . )١(ولو نقصت صربته اخليار 

: وجهان  قا من غري كيل ، فهل يبطل العقد ؟فإن تقابضا جزافاً وتفر
، وبنامهـا   )٤(ال ، واملختار الـبطالن   )٣(والرافعي  )٢(ا عند البغوي أصحهم

على أن القبض املذكور صحيح يف إبرام العقد ، وفيـه   )٥(الشيخ أبو حممد 
ال لعدم التصـرف ،  ) والثاين ( صحيح النتقال الضمان ) أحدمها ( وجهان 

البيـع   يف القبض جزافاً ، إذا كـان  )٦(والذي يتلخص من كالم األصحاب 
قل الضمان ، فال يفيد التصـرف  تأنه ال ين) أحدها ( مكايلة ، ثالثة أوجه 

كمـا حكـاه   ] أ٢٢٠/ل. / [حىت إذا تلف يف يد املشتري انفسخ العقـد  
وفساد العقد  يف باب بيع الثمار ، وعلى هذا اإلشكال يف فساده )٧(الرافعي 

سـلط علـى   وي أنه ينتقل الضمان) والثاين (  للتفرق عن غري قبض صحيح
، وعلى هذا ميكن  )٨(التصرف يف قدر حقه ، وهو رأي أيب إسحاق املروزي 

( يـه  ميكن القول بصحته واالكتفاء به يف التفرق بعده ، وميكن املنازعـة ف 

                                                 
أن للذي نقصت صربته اخليار يف رد البيع ؛ ألنه بيع شيء فلم يسلم له ؛ " وبعبارة أوضح )    ١( 

 " .ألنه ال حيل له أخذه أو رد البيع 
 ) .١٠/٢٣٩(تكملة اموع  

 ) .٣/٣٤٦(التهذيب )    ٢( 
 .لوجود التقابض يف الس : وعلل لذلك )    ٣( 
 ) .٨/١٧٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٣/٣٤٦(التهذيب )    ٤( 
 ) .١٠/٢٤٨(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٥( 
وسائر األصحاب املتقدمني واملتأخرين ، بل والشافعي بل وسائر العلماء جـازمون بـأن   )    ٦( 

 .القبض فيما يباع مكايلة البد فيه من الكيل 
 .) ٣/٢٦(األم : ؛ وينظر ) ١٠/٢٤٨(تكملة اموع  

لو اشترى طعاماً مكايلة وقبضه جزافاً فهلك يف يده ففـي انفسـاخ   : " ويف ذلك يقول )    ٧( 
 " . العقد وجهان ؛ لبقاء علقة الكيل بينهما 

 ) .٩/١٠٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 ) .١٠/٢٤٩(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٨( 



 

نه ينتقل الضمان ، وال يفيد التصرف وعلـى  وهو قول اجلمهور أ) والثالث 
إليه الشيخ أبو حممـد  هذا ميكن التردد يف كونه صحيحاً أو فاسداً كما أشار 

: بفساد القبض ، ويقولـون   )٣(] يصرحون [ واجلمهور  )٢(لكن الرافعي  )١(
منِ ابتاع طَعاماً فَالَ " :  إنه البد يف قبض ما بيع مكايلة من الكيل لقوله 

 الَهكْتى يتح هبِع٥(، ويف أيب داود  )٤(رواه مسلم  "ي(  : "طَع بِيعى أَنْ ي ًاما
طَع فَيهوستىت يلٍ حبِكَي اهرتاماً اش" . 

ويه  "إذا اشتريت فاكتل ، وإذا بعت فاكتل " :  )٦(ويف البيهقي 
 اناعيِه الصف رِيجى يتامِ حعِ الطَّعيب نالكيل على البائع ،  ووجوب)٧( "ع

وأيضـاً   فإنه يبيعه مكايلة التزمه ، وإذا كان القبض فاسداً فكيف يكفـي ؟ 
                                                 

 ) .١٠/٢٥٠( يف تكملة اموع ينظر قوله)    ١( 
 ) .١١٥،  ٩/١١٣(ينظر فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
 " .ل " يف هامش )    ٣( 
) ١٥٢٥(بطالن بيع املبيع قبـل القـبض رقـم    : صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب )    ٤( 

مـا ذكـر يف   : وبألفاظ قريبة يف صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب ) ٦١٨ص(
 ) .٢/٦٣١) (٢١٢٤(األسواق رقم 

) ٣٤٨٦(يف بيع الطعام قبل أن يسـتويف ، رقـم   : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب )    ٥( 
 " .يبيع أحد " بلفظ ) ٤/١٧٨(

الرجل يبتاع طعاماً كيالً فال يبيعه حـىت يكتالـه   : السنن الكربى ، كتاب البيوع ، باب )    ٦( 
من الكبار عن عبد اهللا بـن أيب  ، رواه ابن املبارك والوليد بن مسلم ومجاعة ) ٥/٣١٥(

 .فروة عن سعيد 
 .) ٣/٤١٣(التهذيب . صاع البائع وصاع املشتري : يعين )    ٧( 
ـ  : ن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب ـسن  ـ ـالنهي عن بيع الطعـام قب ا مل ـل م

الرجـل  : الكربى ، كتاب البيوع ، بـاب  السنن ؛ ) ٣/٥٥) (٢٢٢٨(يقبـض ، رقم 
 ) .٥/٣١٥(كيالً فال يبيعه حىت يكتال لنفسه يبتاع طعاماً 

وروى من وجه آخر : وفيه ابن أيب ليلى عن أيب الزبري ، قال البيهقي : " وقال ابن حجر  
عن أيب هريرة ، وهو يف البزار من طريق مسلم اجلرمي عن خملد ابن حسني عن هشام بن 

 .ه حسان عن حممد عن أيب هريرة وقال ال نعلمه إال من هذا الوج
 ) .٨/٤٥٠(تلخيص احلبري  



 

فإما لو خرجتا بعد ذلك متفاضلتني ، فإن بطالن العقد على املذهب كما 
ع اجلهل بصحة العقد ، وبقـاء العلقـة   ـرق مـد وجد التفـ، فق)١(سبق 

الَ بأْس إِذا تفْرقْتما ، وليس بينكُما "  ، لقوله )٢(بينهما يقتضي البطالن 
الصربة بكيلـها مـن   بعتك هذه : قال ولو وهذان بينهما شيء  )٣( "شيٌء 

ـ وصربة املخاطب كثرية صربتك  ق وكـذلك  ـصح والتقابض على ما سب
ة مبا يوازنه مـن  فضبقدرها من دينارك واإلناء الهذه القطعة الذهب بعتك 

ذه على أن كـالً منـهما   ك ـبعت: ولو قال  )٤(فضتك قاهلا يف التهذيب 
ـ ـك مـالن ، ويكون ذلـي البطعشرة أصع فينبغ ع جمازفـة ال  ـن البي

                                                 
 .وما بعدها ) ٢٨٦ص(ينظر ما سبق )    ١( 

 ) .٨/١٧٠(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٢/١٢٥(الوسيط )    ٢( 

) ٣٢٤٧(يف اقتضاء الذهب من الـورق ، رقـم   : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب )    ٣( 
يع الفضة بالذهب ، وبيع الـذهب  ب: ؛ سنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب ) ٤/١٢٤(

الَ بأْس أَنْ تأخذَها بِسعرِ يومها ما لَم تتفترقَا ، وبينكُمـا  " : بلفظ ) ٧/٢٨٢(بالفضة 
 . "شيٌء 

ال نعرفه مرفوعاً : أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي : وقال املنذري  
ر أنه روى عن ابن عمر موقوفاً ، وأخرجه النسائي إال من حديث مساك بن حرب ، وذك

واحلديث تفرد برفعه : وقال البيهقي  –وعن سعيد بن حبري  –أيضاً عن ابن عمر ، قوله 
 .رفعه مساك بن حرب :  شعبةمساك بن حرب وقال 

 ) .٥/٢٦(خمتصر سنن أيب داود  

الصربة مبا يقابلـها مـن    بعتك هذه: ولو قال صاحب الصربة الصغرية : " ال ـحيث ق)    ٤( 
صربتك ، أو هذه القطعة من الذهب بقدرها من دينارك ، أو هذا اإلناء من الفضة مبـا  

 العقد والزيادة مـن  متيوازيه من فضتك يصح مث إن كاال أو وزنا يف الس وتقابضا ، 
طـل  يب: ا ، وإن تقابضا اجلملتني وتفرقا قبل الكيل ، والوزن فقد قيـل  ـالكبرية لبائعه

العقد ؛ ألما تفرقا مع بقاء العلقة بينهما ، كما لو تفرقا قبل القبض ، والصحيح مـن  
 .أن العقد ال يبطل ، لوجود التقابض يف الس : املذهب 

 ) .٣/٣٨٩(التهذيب  



 

أو  )٣(ا سواء صح ل وخرجبشعري كيالً بكيباع قمحاً  )٢(] فرع [  )١(مكايلة 
ال جيـوز ، وإن جوزنـاه   : فيه قوالن أصحهما  )٤(متفاضلتني قال البغوي 

وملشتريها اخليار ، وهذا موافق لقوله فيما لو باع صربة  )٥(فالزيادة غري متعينة 
، مث  )٧(يصح : ، وقال األكثرون  )٦(رهم كما سبق مبائة درهم كل صاع بد

امتنع ورضـي  مث إن تربع صاحب الزيادة بالزيادة ، لزم اآلخر قبوهلا ، وإن 
، وهذا أوفـق ملفهـوم     البيع ، فإن تشاحا فسخصاحب الناقصة بقدرها مت

ولو فضل بني أن يذكر يف معرض تفصيل الـثمن ، أو يف   )٨(كالم الشافعي 
، ويصح يف الثاين كما  )٩(طل يف األول ، كما قال البغوي معرض الشرط فيب

بعتك هذه ذه ، كل : كان متجهاً ؛ وألن قوله ، ل )١٠(كما قال األكثرون 
صاع بصاع يقتضي مقابلة اجلملة باجلملة والتفضيل بالتفضـيل ، واجلمـع   

عند التفاضل حمال ، وقوله بعتك على أن كالً منهما يقتضي مقابلـة   ابينهم
أتى بعبارة  )١١(باجلملة فقط بشرط ، فإذا اختلف ثبت اخليار والرافعي اجلملة

                                                 
 ) .٨/٤٤٩(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٣٨٩(التهذيب )    ١( 

 .راجعة املنهاج مل أجد هذا النص ، فرجحت كونه فرعاً ها فرع ومبقوفقال و" ل " يف )    ٢( 
 ) .٨/١٧١(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 ) .٣/٣٤٦(التهذيب )    ٤( 
 .فالزيادة غري مبيعة : يف التهذيب )    ٥( 
 .من البحث ) ٢٦٠ص(ينظر )    ٦( 
القاضـي أيب الطيـب    ونسب ذلك إىل) ١٠/٢٥٨(؛ تكملة اموع ) ٥/١٩٣(البيان )    ٧( 

 .واحملاملي وابن الصباغ والروياين 
 ) .٦٥-٣/٦٣(األم : ينظر )    ٨( 
 ) .٣/٣٤٦(التهذيب )    ٩( 
 ) .٥/١٩٣(البيان )    ١٠( 
فلو باع صربة من احلنطة بصربة أو دراهـم بـدراهم جزافـاً أو    : " وبعبارة أدق عنه )    ١١( 

أم ال ، أما إذا ظهر التفاضل فظاهر ، وأما إذا مل بالتخمني مل جيز ، سواء خرجتا متماثلني 
 " .يظهر فاحتجوا له بأن التساوي شرط ، وشرط العقد يعترب العلم به عند العقد 

 ) .٨/١٧٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

ا متفاضلني ، فعلى القولني املتقدمني يف اجلنس تإذا خرج: ال ـمشكلة ، فق
، لكن الواحد ، وهذا وإن كان خيرج منه موافقة البغوي يف القول بالبطالن 

ليه ، واملآخذ يف االستحالة كما أشرت إ )١(أخذ البغوي املأخذ خمتلف فإن م
/  )٢(يف مسألة القولني املتقدمني التفاضـل يف اجلـنس الواحـد والنـووي     

استدرك عليه كالم أكثر األصحاب وحيتاج النووي أن يفرق ] ب٢٢٠/ل[
فيهـا  م ، وقد وافق ـاع بدرهـل صـة كـرة مبائـالصببينه وبني بيع 

[ عتبر غَالب عادة والْم( قال . وال فرق بينهما  )٣(على البطالن كما سبق 
أطلع عليها  الظاهر أنه ألن  )٤()  الْحجازِ في عهد رسولِ اِهللا ] أَهلِ 

يف غري احلجاز أو حديث عادة يف احلجاز مل  )٥(] عادة [ وأقرها ولو كانت 
 املكْيالُ مكْيالُ" :  ، وأما قوله  )٧(فال اعتبار ا  )٦(يكن يف ذلك الزمان 

                                                 
 ) .٣/٣٤٦(التهذيب )    ١( 
خرجتا متماثلني ، مل فلو باع صربة حنطة بصربة ، أو دراهم بدراهم جزافاً ، و: " ونصه )    ٢( 

 " .مل يصح العقد ، ألن التساوي شرط ، وشرط العقد يعترب العلم به عند العقد 
 ) .٣/٣٨٣(روضة الطالبني  

 .من البحث ) ٢٦٠ص(ينظر )    ٣( 
 " .ل " سقط من [     ] وما بني ) ٢/٣٣(املنهاج )    ٤( 
 " .ل " فوق السطر من )    ٥( 
فأما ما حدث من املطعومات بعد النيب صلى هللا عليه وسلم ، أو ما : قال الشيخ أبو حامد )    ٦( 

 :فيه وجهان . ، ومل يكن بأرض احلجاز  ما كان منها على عهد النيب 
، فإن كان مـا سيشـبهه    يعترب بأشبه األشياء به يف احلجاز يف زمن النيب : أحدمها  

مل جيز بيع .. سيشبهه موزوناً  مل جيز بيع بعضه ببعض إال كيالً ، وإن كان ما.. مكيـالً 
 .بعضه ببعض إال وزناً 

مل يبع إال كـيالً ، وإن كـان   .. يعترب فيه عادة سائر البالد ، فإن كان مكيالً : الثاين  
مل يبع إال وزناً ؛ ألن الشيء إذا مل يكن بد فيه عن حد ، وما مل كن حمـدوداً  .. موزوناً 

 .ادام رجع فيه إىل عرف الناس وع.. يف الشرع 
 ) .١٩٥-٥/١٩٤(البيان  

 ) .٢/٣٣(مغين احملتاج )    ٧( 
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وأحسن ما قيل يف معناه أنه بيان  )١( "الْمدينة ، واْلميزانُ ميزانُ مكَّةَ  مكْيالُ
وغريهـا ،   )٢(كصـدقة الفطـر   املرجع فيما أوجبه الشارع من املكيالت 

ال مبكيال آخـر  ـو تكايـوغريه ، فل )٤(النقدين  )٣(واملوزونات كنصاب 
مل جيريه العرف جاز عنـد  وحنوها ما  ةـال بقصعـح قطعاً ، ولو تكايـص

 .فيه  )٦(وإن تردد القفال  )٥(اجلمهور 

وكذا ما حدث أو ما مل يكن يف احلجاز وكان  )٧( )وما جهِلَ ( قال 
وكان يف غريه أو كان يف احلجاز يكال مرة ، ويوزن أخـرى ومل يغلـب   

] العـادة  [ ة مراعا )٣( ) )٢( عِيالب دلَب] عادة [ فيه  )١(يراعى (   )٨(أحدمها 

                                                 
املكيال مكيال أهل املدينة ، رقـم  :  قول النيب : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب )    ١( 

: ؛ السنن الكربى ، كتاب البيوع ، باب ) ٤/٢٠(؛ حلية األولياء ) ٤/١١٧) (٣٣٣٣(
هكـذا  : قال سليمان : بإسناد صحيح ، وقال ) ٦/٣١(أصل امليزان واملكيال باحلجاز 

رواه أبو أمحد ، فقال عن ابن عباس ، حتالف أبا نعيم يف لفظ احلديث ، والصواب مـا  
) . ٥/٥٤(كم الصـاع  : رواه أبو نعيم باإلسناد ، سنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب 

أَهلِ الْمدينة ، والْـوزنُ وزنُ   الْمكْيالُ مكْيالُ" وأقرب ألفاظه ما هو يف النسائي بلفظ 
 ." مكَّةَ 

ألن الواجب يف صدقة الفطر صاع من بر أو متر أو الشعري والزبيب واألرز أو األقط وهي )    ٢( 
 .مكيلة 

 ) .٤٥٠-١/٤٩٩(عجالة احملتاج : ينظر  
 )٣    ( ابب وأنصبة ، ومنه نصاب: النِصصالزكـاة للقـدر    نصاب كل شيء أصله واجلمع ن

 .املعترب لوجوا 
 ) .٢٣٢ص) (نصب/مادة(املصباح املنري  

 .ألن نصاب الفضة مائتا درهم ، والذهب عشرون مثقال ، بوزن مكة )    ٤( 
 ) .١/٤٨٣(عجالة احملتاج  

؛ روضـة الطـالبني   ) ٨/١٦٨(؛ فتح العزيز مطبوع مـع امـوع   ) ٢/٧٨(الوسيط )    ٥( 
)٥/٣٨١. ( 

 ) .٥/٣٨١(؛ روضة الطالبني ) ٢/٧٨(الوسيط : نظر قوله يف ي)    ٦( 
 ) .٢/٣٣(املنهاج )    ٧( 
 .) ٢/٣٣(مغين احملتاج )    ٨( 
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أكثرهم هكذا بلد البيع ، وعبارة بعضهم أكثـر  ورجحه مجاعة وعبارة  )٤(] 
ف العادة وال غالـب  ـني لو اختلـالبالد ، وعد وجهاً آخر وعلى الوجه

ألن ؛  )٦( )يـلُ  الْكَ: وقيلَ ( قال .  )٥(اء به ـه األشيـرب ذلك بأشبـاعت
ـ (  )٧(ل ـص بكيـأكثر ما ورد فيه الن ـ  )٨( )الْـوزنُ  :  لَـوقي ه ـألن

لو منع : ال ـوق )١١(ام ـده اإلمـواستبع )١٠( )وقيلَ يتخير (  )٩(ر ـأحص
مانع البيع الستبهام طريق التماثل ، لكان أقرب ولكن ال صائر إليـه مـن   

ورجحـه مجاعـة مـن     )١٢( )إِنْ كَانَ لَه أَصلٌ اعتبِر : وقيلَ ( األصحاب 
، ومنهم من جزم به ، وخص اخلالف مبا ليس لـه أصـل    )١٣(اخلراسانيني 

ودهن اللوز على اخلالف  )١(السمسم مكيل وعلى هذا دهن  )١٤(معلوم التقدير 

                                                                                                                        
 .يرعى " ل " يف )    ١( 
البيع ) ٨/١٦٨(وأيضاً فتح العزيز مطبوع مع اموع " البيع " املبيع ويف املنهاج " ل " يف )    ٢( 

 .نص املنهاج  غري موجودة يف[    ] وما بني 
 ) .٢/٣٣(املنهاج )    ٣( 
 " .ل " فوق السطر من )    ٤( 
 ) .٥/١٩٥(البيان )    ٥( 
 ) .٢/٣٣(املنهاج )    ٦( 
 ) .٢/٣٣(مغين احملتاج )    ٧( 
 ) .٢/٣٣(املنهاج )    ٨( 
والبيان ؛ ) ٣/٧٨(؛ ويف الوسيط ) ٢/٣٣" (ألنه ؛ أخصر وأقل تفاوتاً " ويف مغين احملتاج )    ٩( 

 .أحصر ) ٥/٢٢٣(
 ) .٢/٣٣(املنهاج )    ١٠( 
 .حكاه اإلمام عن شيخه أنه تثبت اخلرية بني الكيل والوزن : وما وجدته )    ١١( 
 ) .٨/١٦٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٢/٣٣(املنهاج )    ١٢( 
 .منهم القاضي حسني واملتويل والشريازي : اخلراسانيون )    ١٣( 
 ) .١٠/٢٨٤(كملة اموع ت: ينظر  

وإن وجد شيء ال يعرف له معيـار يف عصـره   : " وجاء ذلك عن الغزايل حيث قال )    ١٤( 
=    . الكيل ؛ ألنـه أعـم   ) الثاين . ( الوزن ؛ ألنه أحصر ) أحدها : ( فخمسة أوجـه 



 

يعترب بأشبه األشياء يف احلجاز ، فـإن كـان   : ، وقيل  )٣(اآليت فيه  )٢(اخلالف 
 )٥(، وهذا مشهور يف طريقة العراق )٤(مكيالً فمكيل ، وإن كان موزوناً فموزون

 )٧(فهذه سبعة أوجه ، وهذا كله فيما ميكن كيلـه   )٦(وصححه ابن أيب عصرون 

، ومن ذلك ما يتجاىف يف املكيـال فإنـه    )٨(فاالعتبار فيه بالوزن أما ما ال ميكن 
، وضبطه القفال والقاضـي   )١(واألصحاب  )٩(يباع وزناً نص عليه الشافعي 

                                                                                                                        
. قـه  عادة أهل العصر ، وهـو األف يرجع إىل ) الرابع . ( التخري ؛ للتعادل ) الثالث ( =
 .يرجع إىل معيار أصله إن كان مستخرجاً من أصل ) اخلامس (

 ) .٢/٧٨(الوسيط  

 ) .٢/٣٣(؛ مغين احملتاج ) ١١/١٤٠(تكملة اموع )    ١( 

 " .إنه ال جيوز : وحكى قول . واللوز باللوز كيالً مع قشرمها على املذهب : " قال النووي )    ٢( 

 ) .٣/٣٩٤(روضة الطالبني  

 " .هنه كذلك فدواألصح أن اللوز مكيل : " الشربيين وقال  

 ) .٢/٣٣(مغين احملتاج  

 ) .٣٤١ص(سيأيت ذكر ذلك )    ٣( 

 ) .٥/١٩٤(البيان )    ٤( 

 ) .٩/٢٨٨(تكملة اموع : ينظر )    ٥( 
 .ومن العراقيني املاوردي  
 ) .٩/٢٩١(؛ تكملة اموع ) ٦/١٢٠(احلاوي : ينظر  

 ) .٩/٢٨٨(وله يف تكملة اموع ينظر ق)    ٦( 
 .مثل التفاح ، واخلوخ الصغار ، والتني ، وحب الرمان )    ٧( 
 ) .٥/١٩٦(البيان  

فإن كان املبيع ال ميكن كيله ، كالقثاء ، والبطيخ ، واخليار ، وما أشـبه  : " قال العمراين )    ٨( 
 " .بيع وزناً .. ذلك 

 ) .٥/١٩٦(البيان  
ولو جاز أن يكال ما جيايف يف املكيال حىت يكون املكيال يرى ممتلئاً ، : " يقول  ويف ذلك)    ٩( 

 " .وبطنه غري ممتلئ مل يكن للمكيال معىن 
 ) .٣/٨٩(األم  



 

لكـن  ثله بعضهم بـاجلوز ؛  ، وممبا زاد على جرم التمر  )٢(واملتويل  حسني
خرج اجلوز على وجهني ، هل هو موزن أو مكيـل ؟   )٣(الشيخ أبو حامد 
وهو مراع يف الضبط بالقدر املذكور ، ال فيما نـص   .. )٤(وتبعه اجلرجاين 

،  )٥(عليه الشافعي من أن ما يتجاىف وال يتأيت كيله ال يكـون إال موزونـاً   
فيما كاله قوم ووزنه آخرون ، أما مـا  ل اخلالف وأفاد اجلوري أيضاً أن حم

وليس له أصل ، اتفق الناس فيه فهو أصل بنفسه ؛ كالسكر مل يكن باملدينة 
ب ابن أيب الدم فحكى وجهـاً عـن أيب   ، وأغر)٦(واتفق الناس على وزنه 

 . )٧(إسحاق أن السكر مكيل 

ما حدث من املطعومات مما مل يكن يف احلجـاز وكـان يف    :فرع 
، أن ما ال يكال  )٨(راً ال خالف يف أنه ربوي وأما قول ابن يونس غريها مقد

حمـل  ال ربا فيه يف القدمي فليس كما قال ، وإمنـا   )٩(وال يوزن يف احلجاز 

                                                                                                                        
هنا  والنووي  أطلق الرافعي : " ومنهم الرافعي والنووي ، ويف ذلك يقول السبكي )    ١( 

 .ومل أجده عنهما " زناً أن كل ما جيايف املكيال يباع بعضه ببعض و
 ) .١٠/٢٣٠(تكملة اموع : ينظر أقواهلم يف )    ٢( 
 ) .٣٠٤-٣٠٣،  ٣٠٠-١٠/٢٩٩(تكملة اموع )    ٣( 
 .ينظر قوله يف املصدر السابق نفس الصفحة )    ٤( 
 ) .٣/٨٩(األم )    ٥( 
 ) .٢٦٤،  ١٠/٢٨٥(تكملة اموع )    ٦( 
أن أبا إسحاق قال يباع كيالً ، وجعل الوجهني فيه كالسـمن ومل أر   وقال ابن أيب الدم)    ٧( 

 .ذلك لغري ابن أيب الدم ، وعلل وجه أيب إسحاق على ما زعم بأن ؛ أصله الكيل 
 ) .١١/١٠٥(تكملة اموع  

ـ ٦٢٠-٥٧٥(أمحد بن موسى بن يونس بن حممد بن منعة ، اإلريلي املوصلي شرف الدين )    ٨(  ) هـ
   " شرح التنبيـه  " ه ـن مصنفاتـل ، وتفقه ببغداد ، وكان ورعاً ، نظاراً أصولياً منشأ باملوص

 .كان من علماء عصره ، له مكانة يف املذهب الشافعي " اختصر اإلحياء للغزايل " 

 ) .٤/٢٥٨(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ١٣/١٣١(البداية والنهاية  

 ) .١٠/٢٨٣(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٩( 



 

وال يوزن يف بلد  فيما ال يكال] أ٢٢١/ل/ [ )١(اخلالف بني القدمي واجلديد 
مقدر ، فينبغي من البالد ، نعم لو كان يف احلجاز غري مقدر وهو يف غريها 

أن يكون على القولني ؛ ألن احلجاز كما يعترب يف نوع التقدير ، يعتـرب يف  
أصله ، ولو كان مقدراً يف احلجاز غري مقدر يف غريها ، فينبغي أن يقطـع  

 . )٢(بكونه ربوياً كذلك 

إذا أجرينا الربا فيما ليس مبقدر فهل يباع بعضه ببعض ؟ نظر  :فرع 
ال كمال فال ، وإن مل يكن له حـال كمـال فـال يف    إن كان رطباً وله ح

وأوىل باجلواز ، وقال  )٤(، فإن جفف على ندور فوجهان مرتبان  )٣(األصح 
الكيل : ياره الوزن ، وقيل س وحيث جوزناه فمعقياجلواز أ )٥(وقال الغزايل 

 . )٦(روا فيه بقية األوجه السبعة ومل جي

                                                 
فإن : وإن كان من املطعومات مما ال يكال وال يوزن : " وقد ذكر اخلالف العمراين فقال )    ١( 

 .فال كالم .. وأنه ال حيرم فيه الربا : فإن قلنا بقوله القدمي 

جاز .. وأنه حيرم فيه الربا ، فإن أراد بيع اجلنس فيه جبنس آخر : وإن قلنا بقوله اجلديد  
وإن أراد بيع . وال يعترب فيه كيل وال وزن ؛ ألن الفضل جيوز يف بيعه  بيعه رطباً يابساً ،

اجلنس منه جبنسه ، فإن كان مما ييبس وتبقى منفعته يابساً ، كاخلوخ واملشمش والتفاح 
 .اجلاف وحب الرمان ، جاز بيع بعضه ببعض بعد اجلفاف متماثالً 

 ) .١٢٠-٦/١١٩: احلاوي : ؛ وينظر ) ٥/١٩٥(البيان  

 ) .٢/٦٨٣(؛ عجالة احملتاج ) ١٢٠-٦/١١٩(احلاوي : ينظر )    ٢( 

 ) .٨/١٦٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر )    ٣( 

أن اجلفاف نادر فيـه غـري   : مرتبان علـى حالة الرطوبة ، وأوىل باجلواز ، ووجه املنع )    ٤( 
 .مقصود ، فيلحق حبالة الرطوبة ، كأنه مل يوجد اجلفاف 

 ) .٢/٧٨(ط الوسي 
 ) .٢/٧٨(الوسيط )    ٥( 
 .األوجه السبعة السابقة )    ٦( 

 .من البحث ) ٣٣٨-٣٣٧ص(ينظر  
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قـول   )١(مبثلها للشافعي  بيع اجلوز واللوز والبيض يف قشرها :فرع 
، وعلى هذا معيار البـيض   )٢(بامتناعه للجهل باملقصود ، واملذهب اجلواز 

مكـيالن  : موزونان ، وقيـل  : مكيل ، وقيل الوزن واجلوز موزون واللوز 
قل وحتقيق كيف كانت عادته ، فإن كان ذلك راجعاً إىل ن )٣(هكذا ذكروه 

يكن كذلك فينبغي أن يكـون علـى    يف احلجاز فجيد ، ولكنه بعيد وإن مل
فيما جهل ، وحينئذ يعترب يف اللوز عادة بلـد البيـع يف    )٤(األوجه السابقة 

ألما أكثر من التمر على ما تقـدم  ؛ موزونان  ضاجلوز والبيو،  )٥(األصح 
 . )٦(من الضابط ، والقول بأن اجلوز مكيل خمالف الضابط املذكور 

 )٨([     ] يف مجيع ما سبق من  )٧()كَطَعامٍ بِطَعامٍ بِالنقْدوالنقْد (قال 

                                                 
وإذا كان منه شيء مغيب مثل اجلوز واللوز وما يكـون مأكولـه يف   : " ويف ذلك يقول )    ١( 

قبل  داخله فال خري يف بعضه ببعض عدداً أو كيالً وال وزناً ، فإذا اختلف فال بأس به من
 " .أن قالوا به يف داخله فال خري يف بعضه ببعض عدداً وال كيالً وال وزناً 

 ) .٣/٧٠(األم  
أنه ال جيوز بيع اجلوز  –  –وحكى القاضي ابن كج عن نص الشافعي : قال الرافعي )    ٢( 

باجلوز واللوز باللوز مع القشر ، وبيع البيض بالبيض ؛ كبيع اجلوز باجلوز فيجوز علـى  
 " .لظاهر ، وإن كان يف القشر واملعيار فيه الوزن ا

 ) .١٠/٣٠٢(؛ وينظر تكملة اموع ) ٨/١٨٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
الذي عندي أنه على : فاجلوز باجلوز فقال : قال البندنيجي يف تعليقة أيب حامد ، قلت له )    ٣( 

كيالً ، وكذلك حكى اجلرجـاين فيـه   يباع ) والثاين ( يباع وزناً ) أحدمها ( الوجهني 
 .وجهني 

 ) .١٠/٣٠٢(تكملة اموع  
 .من البحث ) ٣٣٨ص(ينظر )    ٤( 
 ) .٢/٦٨٣(عجالة احملتاج )    ٥( 
؛ تكملـة امـوع   ) ٨/٨٩(؛ فتح العزيز مطبوع مـع امـوع   ) ٣/٣٤٤(التهذيب )    ٦( 

)١٠/٣٠٣. ( 
 ) .٢/٣٤(املنهاج )    ٧( 

ثله
ر مب
قش

له 
ما 

يع 
ب

 
قد
 الن
اع
أنو

يف 
ربا 
ال

 



 

هنا الذهب والفضة واملطبـوع  ا، واملراد بالنقد ه )٢(األحكام والتفاصيل  )١(
ـ ـف )٣(والبتر املصبوغ ، واجليد والرديء ، والصحيح واملكسور  ك ـي ذل

يف ذلك ؛ حىت لو اشترى بـدنانري   )٤(ة ـة الصنعـر لقيمـواء وال أثـس
ـ  ذهباً ة ـمصوغاً قيمته أضعاف الدنانري اعتربت املماثلة ، وال نظر إىل القيم
، ويصح  )٥(يسمى صرفاً ] ومن غري جنسه [ ع النقد بالنقد من جنسه ـوبي

                                                 
 .كلمة شطب عليها وهي كالم " ل " يف )    ١( 
اعترض على املصنـف ؛ بأنه كان األوىل تقدمي النقد على الطعام موافقـة للحـديث ،   )    ٢( 

 .بأن الكالم يف الطعام أكثر فقدم لذلك : أجيب 
 ) .٢/٣٤(مغين احملتاج  

 :ق لو أراد بيع صحاح مبكسرة ، أو غري ذلك مع الزيادة ، فله طر: قال النووي )    ٣( 
أن بيع الدراهم بالدنانري ، أو بعرض ، فإذا تقابضا وختايرا ، أو تفرقا ، اشترى منه : منها  

الدراهم املكسرة بالدنانري أو العرض ، فيصح ذلك ، ولو اشترى املكسرة بالـدنانري ، أو  
العرض الذي اشتراه منه قبل قبضه ، مل جيز ، وإن كان بعد قبضه وقبل التفرق والتخاير ، 

أن يقرض صاحبه الصحاح ، ويستقرض منه املكسـرة ، مث  : از على املذهب ، ومنها ج
أن يبيـع  : أن يهب كل واحد ماله لآلخر ، ومنـها  : يربئ كل واحد منهما صاحبه ، ومنها 

 .الصحاح بوزا مكسورة ، ويهبه صاحب املكسورة الزيادة ، فجميع هذه الطرق جائزة 
 ) .٣٨٠-٣/٣٧٩(روضة الطالبني  

ألن الصنعة ال تقوم يف عقود الربا ، وال تأثري لدخوهلا فيه ، أال ترى أنه لو ابتاع حليـاً  " )    ٤( 
مصبوعاً بذهب مسبوك جاز إذا متاثال ، وال يكون وجود الصنعة يف أحدمها دليالً علـى  

 " .فساد العقد عليهما 
 ) .٦/١٥٧(احلاوي  

لدراهم بعته ، واسم الفاعل من هذا صريف قـال  من صرفت الذهب با: الصرف يف اللغة )    ٥( 
 .الصرف فضل الدرهم يف اجلودة على الدرهم : ابن فارس 

 ) .١٢٩ص) (صرف/مادة(املصباح املنري  
 .ويف االصطالح كما عرفه يف املنت  
؛ ) ٤/٣٠٦(؛ ومواهب اجلليـل  ) ٧/١٣٢(فتح القدير : ؛ وينظر ) ٢/٣٤(مغين احملتاج  

 ) .٢/٤٤٥(والدر النقي 
بل : وقيل . إمنا مسي الصرف صرفاً لصرف حكمه عن أكثر أحكام البيع : قال املاوردي  

بل مسي صرفاً ؛ ألن الشرع قـد  : وقيل . مسي لصرف السامرة عنه يف زيادة أو تأخري 



 

أن  )٣(وحكى العبادي  )٢(باإلمجاع ، وعلى موصوفني  )١(ويصح على معنيني 
لـى  ذلك كبيع الغائب ، واإلطالق إذا كان نقد غالب يغين عن الوصف وع

صوف أو مبعني يف اجلديـد  وة مبـمعني وموصوف وعلى دين ثابت يف الذم
ـ  )٥(، وال جيوز على دينني عندنا  )٤(االستبدال عن الثمن كما يف  وزه ـ، وج

ود أن ـ، واملقص )١( ى بطارح الديننيـ، وتسم)٧( ةـوأبو حنيف )٦(ك ـمال
                                                                                                                        

والصرف إمنا قبض بيع . مضايقته : أوجب على كل واحد منهما مصارفة صاحبه ، أي 
 =.بالفضة ، والذهب بالذهب  الذهب بالفضة ، أو الفضة

 ) .٦/١٧٣(احلاوي = 
 .كبعتك أو صارفتك صح باإلمجاع )    ١( 
؛ ومواهـب اجلليـل   ) ٤/٤٨٤(بـدائع الصـنائع   : ؛ وينظر ) ٢/٣٤(اج ـمغين احملت 

 ) .٢/٦٦(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ٤/٣٠٧(
مهاً من الضرب الفالين يف كقوله بعتك أو صارفتك ديناراً صفته كذا يف ذميت بعشرين در)    ٢( 

 .ذمتك 
 ) .٢/٢٤٩(مغين احملتاج  

-(.....حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن عباد العبادي اهلـروي ، أبـو عاصـم    )    ٣( 
 " .كتاب األطعمة " " كتاب الزيادات " " الشرح " فقيهاً متأخراً ، مصنفاته ) هـ٤٥٨

؛ طبقـات الشـافعية   ) ٣/٣٥١(األعيان ؛ وفيات ) ٢/٢٤٩(ذيب األمساء واللغات  
 .) ٢/٤٠٩(الكربى 

 " .جيوز االستبدال عن الثمن يف الذمة ، على قوله اجلديد وهو املذهب : " قال البغوي )    ٤( 
 ) .٣/٥١٣(روضة الطالبني : ؛ وينظر ) ٣/٣٥٥(التهذيب  

 .لك بيع دين بدين كبعتك الدينار الذي يف ذمتك بالعشرة اليت لك يف ذميت ، ألن ذ)    ٥( 
 ) .٦/١٧٤(احلاوي : ؛ وينظر ) ٢/٣٤(مغين احملتاج  

هذه املسألة تلقب بالصرف يف الذمة وهي أن يكون ألحدمها علـى  : " ويف ذلك يقولون )    ٦( 
اآلخر دينار أو دنانري ولآلخر عليه دراهم فيتطارحان ما يف الذمتني وإن كـان مـا يف   

 " .ا مل جيز ، وإن عال مجيعاً مجيعاً جاز الذمتني مؤجالً أو ما يف أحدمه
 ) .٤/٣١٠(مواهب اجلليل  

وكذا لو تبايعا ديناً بدين سلما معاً : " وأقرب ما وجدته هلم يف هذه املسألة قول الكاساين )    ٧( 
حتقيقاً للمساواة اليت هي مقتضى املعاوضات املطلقة ، والستقراء كل واحد منـهما يف  

 . "استحقاق التسليم 
 ) .٤/٤٨٩(بدائع الصنائع  



 

 بِالكَاليء اليالكَن بيعِ بالنهي ع" واحتج األصحاب  )٢(تربأ ذمة كل منهما
اإلمجاع على أن ال يباع دين بدين ، وجوابه أن  )٥(د ـل أمحـونق )٤( " )٣(

 ديناً كما لو تصارفا على موصوفني ومل يتقابضا ، أما دينان ريذلك فيما يص
افعي واألصحاب متفقون على فلم يظهر يل دليل منعه ، والش          ثابتان 
ل يصح ، كالنقد فيه وجهان ـام موصوفني فهـعولو باع طعاماً بط، املنع 

ن املعني بعد التقابض والتخـاير  ـدل عـ، ولو استب )٦(ة ـأصحهما الصح
ي األصح ـح فـر يصـصح ، وقبلهما ال يصح ، وبعد التقابض قبل التخاي

                                                                                                                        
من كانت عليه دراهم لرجل وللرجل عليه دنانري فحلـت أو مل حتـل   : " قال الشافعي )    ١( 

 =" .فتطارحاها صرفاً فال جيوز ؛ ألن ذلك دين بدين 
 ) .٦/١٧٩(؛ وينظر احلاوي ) ٣/٢٨(األم = 

 ) .١٠/١٠٧(؛ تكملة اموع ) ٥/١٢٦(الوسيط )    ٢( 
الكالئ من كأل الدين يكأل كُلُوءاً تأخر فهو كالئ ، قال أبو عبيد صورته أن يسلم الرجل )    ٣( 

لـيس عنـدي   : م يف طعام إىل أجل ، فإذا حل األجل يقول الذي عليه الطعام ـالدراه
 .طعام ، ولكن بعين إياه إىل أجل فهذه نسيئة انقلبت إىل نسيئة 

 ) .٢٠٦ص) (كال/مادة(املصباح املنري  
النهي عن بيـع الكـالئ بالكـالئ    : درك يف الصحيحني ، كتاب البيوع ، باب ـاملست)    ٤( 

) ٥/٢٩٠(؛ السنن الكربى ، كتاب البيوع ، باب النهي عن بيع الدين بالدين ) ٢/٥٧(
 .صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ، ووافق الذهيب : قال احلاكم 

وتعقب بأنه تفرد به موسـى بـن   صححه احلاكم على شرط مسلم ، : وقال الشوكاين  
ال حتل الرواية عنه : وقد قال فيه أمحد . عبيد الربذي كما قال الدارقطين ، وابن عدي  

ليس يف هذا أيضاً حديث يصـح ،  : عندي ، وال أعرف هذا احلديث عن غريه ، وقال 
أهـل احلـديث   : ولكن إمجاع الناس على أنه ال جيوز بيع دين بدين ، وقال الشـافعي  

 .وهنون هذا احلديث ي
 ) .٥/١٦٦(نيل األوطار  

أمجع أهل العلم على أن بيـع  : قال ابن املنذر : " ونقل اإلمجاع عنه ابن قدامة حيث قال )    ٥( 
 " .الدين بالدين ال جيوز ، وقال أمحد إمنا هو إمجاع 

 ) .٤/١٨٦(املغين  
 ) .١٠/١٠٥(ع ؛ تكملة امو) ٣/٣٥٨(؛ التهذيب ) ٢/١٢٥(الوسيط )    ٦( 



 

إن :  )٣(، ولو استبدل عن املوصوف ، قال ابن الرفعـة   )٢(واهلبة كالبيع  )١(
ـ    قلنا الثمن النقد ذا ـفهنا يف االستبدال عن كل منـهما خـالف ويف ه

ال يستقر قبل ] ب٢٢١/ل/ [؛ ألن العوض يف الصرف  )٤(ج نظر ـالتخري
بيعـه  يم مث ـقبضه فأشبه الثمن يف السلم ؛ وألنه يؤدي إىل بيع ديناراً بدراه

الدراهم قبل قبضها بدينارين ، وفيه بعد ، وال يصح اإلبراء عـن العـوض   
  . )٥(ذمة بالصرف لعدم استقراره قاله املاوردي الثابت يف ال

 )٦(تصارفا على العني فخرج أحدمها حناساً نص الشـافعي   :فرع 

يصح ويثبـت  : ، وقيل  )٨(على البطالن تغليباً للعبارة  )٧(ومعظم األصحاب 

                                                 
فإن جوزنا بيع الدين : وإن استبدل عيناً ومل يقبض يف الس : " ويف ذلك يقول الغزايل )    ١( 

فال مأخذ الشتراط القبض ، وإن مل جيوز فال بد من القبض ، إذ جيوز االستبدال علـى  
 =" .القول تقدير كونه استيفاء للمالية ، فختص مبجلس االستيفاء ، إذ األصل فيه الفعل دون 

 ) .٣/٢٧٩(روضة الطالبني : ؛ وينظر ) ٢/١٢٥(الوسيط = 
ولو كانت العشرة معينة فوهبها الصرييف له ، فإن كانت اهلبة قبل قبضها : " قال املاوردي )    ٢( 

 " .مل جيز ؛ ألن امللك هلا مل يستقر وإن كانت اهلبة بعد قبضها ففيها وجهان كالبيع 
 ) .٦/١٧٥(احلاوي  

 ) .١٠/١٠٥(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٣( 
 .وهذا ينبغي التخريج عليه ) ١٠/١٠٥(وقال أيضاً يف تكملة اموع )    ٤( 
فإذا اشترى رجل من صرييف ديناراً بعشرة دراهـم يف ذمتـه ، مث إن   : " ويف ذلك يقول )    ٥( 

افترقا قبل قبضها ، بطـل  وإن . الصرييف أبرأ املشتري من العشرة ، كانت الرباءة باطلة 
 " .الصرف ؛ ألنه إبراء مما مل يستقر ملكه عليه 

 ) .٦/١٧٥(احلاوي  
وإن كان زاف من قبل أنه حناس أو شيء غري فضة ، فال يكون للمشتري أن : " ويف ذلك يقول )    ٦( 

 " .أن يقبله من قبل أنه غري ما اشترى والبيع منتقض بينهما 
 ) .٣/٢٧(األم  

 .القاضي أيب الطيب والشيخ أيب حممد : نهم وم)    ٧( 
 ) .١٠/١٢٢(تكملة اموع : ينظر  

 " .غلبت اإلشارة : واختلف موجبهما  إذا اجتمعت اإلشارة والعبارة،:" وهذه قاعدة فقهية وهي)    ٨( 
. 
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اساً مل يصح إن كان له قيمة فإن خرج بعضه حن )٢(تغليباً لإلشارة  )١(اخليار 
، فـإن   )٤(فله اخليـار  ، فإن صححنا  )٣(تفريق الصفقة  باقي قوالفيه ويف ال

أجاز واجلنس خمتلف كذهب بفضة ، جاء القوالن يف القسط أو اجلميع وإن 
؛ المتناع التفاضل ، وما ذكرناه مـن   )٥(كان اجلنس متفقاً فبالقسط قطعاً 

فخـرج  بعتك هذا البغل : تغليب العبارة على اإلشارة طردوه فيما إذا قال 
صاً على أنه ياقوت فخـرج  على أنه قطن فخرج كتاناً ، أو ف محاراً ، وثوباً

        ، وكل هذه املسائل تبطـل   )٦(زجاجاً نص عليه ، أو غالماً فخرج جارية 
يف  )٨(، وذكـر الرافعـي    )٧(العقد على املذهب الذي أطبق عليه العراقيون 

                                                                                                                        
 ) .٣٩٥ص(األشباه والنظائر  

 ) .٥/١٧٨(البيان )    ١( 
 ) .٨/٣٨٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
 ) .٥/١٨٠(البيان )    ٣( 
قيل أن يفسخ العقد ويسترجع ما دفع ، وبني أن ميسكه حبصته مما : ال يبطل فهو باخليار : إذا قلنا )    ٤( 

 .دفع 
 ) .٥/١٨٠(البيان  

فإن أجاز واجلنس خمتلف ، بأن تبايعا فضة بذهب جاء القوالن يف أن اإلجـازة  : " قال الرافعي )    ٥( 
 " .يع الثمن أو باحلصة ، وإن كان اجلنس متفقاً فاإلجازة باحلصة ال حمالة جبم

 ) .٨/٣٨٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
: إذا قال بعتك هذه البغلة فخرجت محاراً ، ويف البغال نوع يشبه احلمري يكون بطربستان ، ومنها )    ٦( 

و حامد وابن الصباغ عن األصـحاب ، أو  إذا اشترى ثوباً على أنه قطن فإذا هو كتان نقله أب
إذا : قال القاضي أبو الطيب ، ومنـها  . على أنه قز فخرج كتاناً ، ألن الكتان اخلام يشبه القز 

إذا اشـترى  : اشترى فصاً على أنه ياقوت فخرج زجاجاً ، نقله اجلوزي عن الشافعي ، ومنها 
 .على املذهب ور كلها البيع باطل غالماً فكان جارية ، ففي هذه الص

 ) . ١٠/١٢٦(تكملة اموع  
 . ومنها املاوردي ولذلك فهو يقول يف هذه الصور أا باطلة )    ٧( 
 ) .٦/١٨١(احلاوي : ينظر  

بعتك فرسي هذا ، وهو بغل هل يصح ؟ فأثبتوا اخلالف مع اإلشارة ، والظاهر : إذا قال )    ٨( 
 .أشار إىل ابنته زوجتك هذا الغالم و: الصحة ، حىت لو قال 

 ) .٧/٥١٤(فتح العزيز  



 

غل إن الظاهر الصحة ، وهو بعتك فرسي هذا وهو ب: كتاب النكاح إذا قال 
زوجتـك  : ، لو قال  )١(خمالف ملا قدمناه ، وكذلك عن الروياين يف التجربة 

مع أن الرافعي ذكر مسألة الصرف يف باب ه صح ـهذا الغالم وأشار إىل ابنت
هذا : ، ووافق عليها مث ذلك إذا خالف اجلنس ، أما لو قال  )٢(الرد بالعيب 

مغريب ، أو هذا العبد التركي ، فإذا هو جنس آخر ،  الدينار املشرقي فإذا هو
، ولو مل يكن عبارة بل ظن جمرد ، فالمتنـاع   )٣(صح وثبت اخليار ليس إال 

ق يف هـذا  للبطالن ولو كان املشتري عاملاً باحلال فال أثر للعبارة ، وال فـر 
 .د التلف أو قبله عبالقسم بني أن يبني ذلك 

فإن خرج معيباً خبشـونة أو رداءة   رج حناساًـذا إذا خـه :فرع 
بني رده والرضا به بكل الثمن ،  )١(، فإن كان باقياً ختري  )٥(وحنوها  )٤(سكة 

                                                                                                                        
إمنا صحح البطالن هنا ، تغليباً الختالف غرض املالية ، وصح الصحة : "  وقال السيوطي 

 " .يف الباقي ، تغليباً لإلشارة 
 ) .٣٩٥ص(األشباه والنظائر  

نه يصـح  عن األصحاب أ" التجربة " حكى القاضي الروياين يف " ونصه بواسطة الرافعي )    ١( 
بعتك داري هذه وحدها وغلط يف حـدودها  : النكاح تعويالً على اإلشارة ، ولو قال 

بعتك الدار اليت يف مجلة كذا وحدها وغلط ، ألن التعويل : يصح البيع خبالف ما إذا قال 
 " .هنا على اإلشارة 

 ) .٧/٥١٤(فتح العزيز  
 .) ٣٩٠-٨/٣٨٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
فال يبطل كما إذا اشترى دنانري على أا مغربية فخرجت شرقية أو علـى  : قال السبكي )    ٣( 

 .أا ذهب أمحر فخرجت أصفر أو ثوباً على أنه هروي ، فإذا هو غري هروي 
 ) .٦/١٦٦(احلاوي : ؛ وينظر ) ١٠/١٢٧(تكملة اموع  

 .دنانري واجلمع سكك حديدة منقوشة تطبع ا الدراهم وال: السكة )    ٤( 
 ) .١٠٧ص) (سكة/مادة(املصباح املنري  

الثمن املعني إذا خرج معيباً يرد بالعيب كاملبيع وإن مل يكن معيباً : " ولذلك يقول الرافعي )    ٥( 
فيستبدل ، وال يفسخ العقد سواء خرج معيباً خبشونة أو سواد أو ظهر أن سكته خمالفـة  

 " .قد أو خرج حناساً أو رصاصاً لسكة النقد الذي تناوله الع
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فإن رده انفسخ العقد ومل جيز أخذ البدل ، وإن خرج بعضه كذلك ، فـإن  
 ؟ فيه قوالوهل له الفسخ يف املعيب وحده  كان الصرف بغري اجلنس فكذلك

جوزنا فباحلصة وإن كان الفرق باجلنس كذهب بـذهب  ، فإن  )٢(التفريق 
أن احلكم كما يف الصـرف بغـري   ) أحدمها ( خرج بعضها رديئاً فوجهان 

،  )٤(واجلرجاين  )٣(اجلنس وهو اختيار الشيخ أيب حامد واحملاملي واملاوردي 
 )٦(وهو اختيار القاضي أيب الطيـب  ) والثاين ( يقتضيه  )٥(وإطالق الرافعي 

 يبطل العقد ؛ ألنه باع جيداً ورديئاً جبنسه وذلك قاعدة مد )٧(صباغ وابن ال
ـ وهذا أفقه فيما يظهر ، لكن قول أيب حامد أصح وقد بين )٨(وعجوة  ه يف ت

                                                                                                                        
 ) .٥/١٧٨(البيان : ؛ وينظر ) ٨/٣٨٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

فإن كان قبل التفرق فهو باخليار إن شاء رضي به ، وإن شـاء  : " ولذلك يقول البغوي )    ١( 
 " .استبدله 

 ) .٦/١٦٦(احلاوي : ؛ وينظر ) ٥/٣٥٩(التهذيب  

 ) .٨/٣٨٩(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٣٦٠(التهذيب )    ٢( 

 ) .٦/١٧٥(احلاوي )    ٣( 

 ) .١٢٨-١٠/١٢٦(ينظر قوهلم يف تكملة اموع )    ٤( 

 ) .٨/٣٨٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 

هذا إذا كان العيب من غري جنسه ، فأما إن كان من جنسه ، مثل أن تكـون  : " وقوله )    ٦( 
، نة أو سكتها ، مضطربة خمالفة لسكة السلطان فهو باخليار بني أن يرد مـا اشـتراه   فضة خش

ألجل هذا العيب ويسترجع مثنه ، وبني أن يرضى به وليس له أن يطالب ببدلـه قـوالً   
 " .واحداً 

 ) .٢٤٥ص(التعليقة الكربى  
 ) .٥/١٧٩(ينظر قوله يف البيان )    ٧( 
أن يشتمل العقد على ربوي مـن اجلـانبني ، وخيتلـف    : ة املقصود من قاعدة مدعجو)    ٨( 

 :العوضان أو أحدمها ، جنساً ، أو نوعاً ، أو صفة ، وهو ضربان 
فيه تقـع  : يكون جنسني فاألول : يكون الربوي من اجلانبني جنساً ، والثاين : أحدمها  

 .القاعدة املقصودة 
 .الطرفني أو أحدمها شيء آخر أن يكون الربوي من الطرفني جنسني ، ويف : الثاين  



 

يف باب الرد بالعيب آخذاً من قاعدة ، وهي أن التقسـيط   )١(شرح املهذب 
 . نيمتيسلا معلى العيبني باعتبار قيمته

الصرف باجلنس كذهب بذهب  –بالفاء  – )٢(] فإن كان [  :فرع 
ل الثمن ويغرم مث عند األكثرين أنه يفسخ ويسترد) أصحهما ( فثالثة أوجه 

) الثاين و(  )٣(قوماً إن كان مثلياً ، وقيمته إن كان مت، ] أ٢٢٢/ل[/ التالف 
وهـو  ) والثالث (  )٤(يأخذ األرش من غري جنس ما أعطى حذراً من الربا 

يأخذه من جنس ما أعطى كما يف غري الصرف ، وإن  )٥(غوي األصح عند الب
مع جزمه بامتنـاع اإلرش   )٦(كان ذلك يف ذهب بفضة فوجهان يف احلاوي 

                                                                                                                        
 ) .٣٨٥-٣/٣٨٤(روضة الطالبني  

 ) .١٠/١٢٦(تكملة اموع : ينظر )    ١( 
 " .ل " تكرار يف )    ٢( 
يغرم ما تلف عنده ، ويفسخ العقد ، ويسـترد مـا   : وهو قول ابن أيب هريرة حيث قال )    ٣( 

 .فسخ أعطى ؛ فإن كان قد تعيب يف يده ، يغرم أرش النقصان وي
 ) .٣/٣٦٠(التهذيب  

وهذا ضعيف ، ألنه لو امتنع . ألنه إذا استرد بعض الثمن ، ظهر الفضل يف أحد العوضني )    ٤( 
 .األول للفضل ، المتنع أخذ 

 ) .٣/٣٦٠(التهذيب  
وإن كان اجلنس متفقاً ؛ بأن باع ديناراً بدينار ، أو حلياً من ذهب بذهب ، : وفيه يقول )    ٥( 

 :به عيباً بعد التلف ، ففيه ثالثة أوجه  مث وجد
 .يسترد من الثمن بقدره ؛ كما يف غري الصرف وهو املذهب ) أصحها (  
 ) .٣/٣٦٠(التهذيب  

فإن كان قد اشترى الدينار بوزنه ذهباً مل جيز أن يرجع بأرش : " ويف ذلك يقول املارودي )    ٦( 
بيع الذهب بالذهب ، وإن كـان قـد   العيب ، ألن آخذ األرش يؤدي إىل التفاضل يف 

جيـوز ، اعتبـاراً   ) أحـدمها  ( اشتراه بدراهم ، ففي جوار الرجوع بأرش عينه وجهان 
فعلى هذا يرجع بـأرش عيـب   . بعيوب سائر املبيعات السالفة ، وهذا أقيس الوجهني 

 .الدينار دراهم ، ولو كان املبيع املعيب فضة ، رجع بأرش عيبها ذهباً 
ال جيـوز  : وهو قول الشيوخ من أصحابنا البصريني واجلمهور مـن غريهـم    )الثاين (  

 :الرجوع بإرش عيب الدراهم والدنانري ألمرين 
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ال ، ألن ) والثـاين  ( يرجع بإرش الفضة ذهباً ) أحدمها ( يف اجلنس الواحد 
الصرف أضيق وألن األرش معترب باألمثان ، فلم يكن داخالً فريجـع ببـدل   

ألنه راعـى الربـا    ؛وما قاله من الرجوع بإرش الفضة ذهباً مشكل  التالف
وإن مل يراعه فال حاجة ، ذهباً بذهب وفضة وذلك ال جيوز  فيصري كأنه باع

وكالم غريه يقتضي عـدم  . إىل قوله ذهباً ، ويرجع به فضة إذ ال حمذور فيه 
 .التقيد 

حمررة يف  لو مل يتلف ولكن حدث به عيب مينع الرد بستطها :فرع 
يف باب الرد بالعيب ، يف إناء أو حلي باعه بوزنه من جنسه  )١(شرح املهذب 

فسخ العيب ويـرد اإلنـاء   ي )٢(وكسر مث علم به عيباً ، وفيه أوجه أصحها 
ويغرم إرش النقص احلادث ، والفاسخ للبيع هو احلاكم والفسخ يرد علـى  

ال حيث يرد اإلرش عن وليس كسائر األمواإلناء خاصة مث يغرم إرش الكسر 
احلادث مع البيع ، إذ لو ورد الرد عليهما يف هذه الصـورة أدى إىل الربـا   

مع أرش النقصان ، وجيب تأويلـها  أنه يرد  )١(، وعبارة الرافعي  )٣(احملذور 

                                                                                                                        
 .أن الصرف أضيق حكماً من املبياعات ، فلم يتسع لدخول األرش فيه : أحدمها  
 .أن األرش يعترب باألمثان ، فلم جيز أن يكون داخالً يف األمثان : الثاين  
 ) .١٧٦-٦/١٧٥(وي احلا 

فإن كان املبيع إناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألفان فكسره مث : " وفيه جاء عن الشريازي )    ١( 
علم به عيباً مل جيز له الرجوع بأرش العيب ؛ ألن ذلك رجوع جبزء من الـثمن فيصـري   

لكسـر  األلف بدالً من ألف وذلك ال جيوز فينفسخ البيع ويسترجع الثمن مث يغرم أرش ا
وحكى أبو القاسم الداركي وجهاً آخر أنه يرجع باألرش ؛ ألن ما ظهر من الفضـل يف  
الرجوع باألرش ال اعتبار به والدليل عليه أنه جيوز الرجوع باألرش يف غري هذا وال يقال 

 " .أن هذا ال جيوز ؛ ألنه يصري الثمن جمهوالً 
 ) .١٢/٢٦٨(يف تكملة اموع مث شرح ذلك السبكي شرحاً وافياً ) ١٢/٢٦٨(املهذب  

 .وهو قول للشيخ أيب حامد والقاضي أيب الطيب واحملاملي )    ٢( 
 ) .١٢/٢٦٨(تكملة اموع  

 .الربا احملذور هنا هو ربا الفضل )    ٣( 
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وفيه نظر ، ألن املستام ليس مملوكاً ، وهذا مملوك ؛ ألن  )٢(شبهوه باملستام و
، وال جيب أن يكون األرش من غري جنسه علـى   الرد يرفع العقد من حينه

األصح واألقرب أنه ال يكون منسوباً من الثمن بل من القيمة ، والوجه الثاين 
العقـد وجيعـل اإلنـاء     )٤(يفسخ  )٣( جيف أصل املسألة وهو قول ابن سري

ه معيبـاً بالعيـب القـدمي    ـقيمته من غري جنسري ـكالتالف ويغرم املشت
 .ث احلاد اً عنـسليم

واملماثلة إمنا  )٥(والثالث يرجع بأرش العيب القدمي كما يرجع يف غريه 
شترط يف ابتداء العقد ، وإذا أردا مبسوطة فعليك بشرح املهـذب ، وال  ت

 .فرق يف مجيع ذلك بني احللي وسائر الربويات 

فإن كان الصرف على الذمة ، فقبضه فوجده حناساً فال أثر  :فرع 
كان يف الس رده وأخذ البدل ، وإن كان بعده فقد بطل  هلذا القبض ، فإن

                                                                                                                        
 ) .٨/٣٥٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر  

وال يلزم الربا فإن املقابلة من احللـي  يرد احللي مع إرش النقصان احلادث ، : وفيه يقول )    ١( 
والثمن ومها متماثالن ، والعيب احلادث مضمون عليه كعيب املأخوذ على جهة السـوم  

 .فعليه غرامته وبه قال الشيخ أبو حامد 
 ) .٨/٣٥٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 رد عليه بأن املسـتام  ونقل احملاملي عن ابن سريج تشبيهه باملأخوذ على جهة السوم ، مث)    ٢( 
 .مبرتلة املغصوب إذا نقص يلزم أرش نقصانه ال قيمة مجعيه 

 ) .٢٧٢،  ١٢/٢٦٩(تكملة اموع  

 ) .٢٦٩-١٢/٢٦٨(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٣( 
 .يفسخ العقد ؛ لتعذر إمضائه مع أخذ األرش )    ٤( 
 ) .١٢/٢٦٨(تكملة اموع  

 .ازي وصاحب التقريب والداركي واختاره القاضي حسني واجلويين وذا قال الشري)    ٥( 

 ) .١٢/٢٦٩(تكملة اموع  



 

 . )١(العقد 

وإن وجده معيباً يف الس فله الرضا به وله الرد ، وليس ذلـك   :فرع 
صوف يف الذمة ، وقول األصحاب وفسخاً للعقد بل للقبض ، ويطالب بذلك امل

ح بـه  يطالب بالبدل حممول على هذا ، وكذلك يف رأس مال السلم كما صـر 
وقوهلم يف السلم ، أن املعني يف الس كاملعني يف العقد على  )٢(والروياين  املتويل

، فينبغي أن ال يؤخذ على إطالقه جلزمهم هنا بأخذ البدل عن املعني يف  )٣(األصح 
مبا إذا حصل فسخ العقد بسـبب  الس دون العقد ، وختصيص ذلك اإلطالق 

سخ القبض ولو فهنا مل حيصل فسخ العقد بل اوه ؟ ه ، هل له املطالبة بعينهيضتقي
فسخ عقد الصرف بإقالة وحنوها بعد التفرق أو قبله ظهـر  ] ب٢٢٢/ل/ [جرى 

 .، وأنه يرجع يف عينه يف األصح  )٤(إحلاقه مبا قيل يف السلم 

وإن وجده معيباً بعد التفرق فله الرضا به وله الرد أيضـاً ،   :فرع 

                                                 
فأما إذا تصارفا يف الذمة وتقابضا ، مث وجد أحدمها مبا اشتراه : " ويف ذلك يقول البغوي )    ١( 

إن كانا يف جملس العقد ، يغرم ما تلف عنده ويسـتبدل ، وإن  : نظر  –عيباً بعد التلف 
ا االستبدال فهكذا ؛ وإن مل جيوز االسـتبدال بعـد   ـد التفرق ؛ فإن جوزنـان بعـك

 " .التفرق 

 ) .ب/١١٣(احللية )    ٢( 

 ) .٣٦١-٣/٣٦٠(التهذيب : ينظر )    ٣( 

لو تقايال يف الصرف وجب التقابض يف الس إن كانـت بيعـاً ، وإن   : " قال الرافعي )    ٤( 
قالة قبل قبض املبيع إن كانت فسخاً ، وإن كانت بيعاً فهـي  كانت فسخاً فال وجتوز اإل

كبيع املبيع من البائع قبل القبض ، وجتوز يف السلم قبل القبض إن كانت فسـخاً ، وإن  
كانت بيعاً فال وال جتوز اإلقالة بعد تلف املبيع إن كانت بيعـاً ، وإن كانـت فسـخاً    

اجلواز ، وهو اختيـار أيب زيـد   ) ما وأصحه( املنع كالرد بالعيب ) أحدمها ( فوجهان 
كالفسخ بالتحالف ، فعلى هذا يرد املشتري على البائع مثل املبيع إن كانـت مثليـاً ،   

 " .وقيمته إن كان متقوماً 

 ) .٨/٣٦٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
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أظهرمها وهو قول مجهور األصحاب أنـه  والن ولكن يف حقيقته وحكمه ق
 )١(قبل التفرق ، فإن القبض األول صحيح بدليل أنه جيوز إمساكه قطعاً  اكم

وبالرد ارتفع حكم القبض من حينه ، ويصري جملس الرد كمجلس العقد جيب 
قبض البدل فيه ، وأعين بالبدل ما وقع العقد عليه ، والقول الثاين ورجحـه  

ه إذا رده انفسخ العقد ورجع مبا دفع ، لئال يصري قبضاً بعـوض  أن )٢(املزين 
 .الصرف بعد التفرق وجوابه ما سبق 

، أنه إن كـان يف   )٣(لو ظهر العيب بعد التلف ، ففي التهذيب  :فرع 
الس غرم ما تلف واسترجع ، وإن كان بعده وجوزنا اإلبدال ، فكذلك وإن مل 

اً ـرد من الثمن بقدر العيب ، وإن كان متفقاستجنوز ، فإن كان اجلنس خمتلف 
املعني ، وقد تقـدم   )٤(فعلى األوجه الثالثة ، يعين املتقدمة يف نظريه من الصرف 

 .أنه يف اجلنس الواحد ال أرش ويف اجلنسني وجهان  )٥(عن املاوردي 

، أراد بيع صحاح مبكسرة متفاضالً مل جيز لكن له طريـق   :فرع 

                                                 
 ) .٦/١٦٨(احلاوي : ينظر )    ١( 
دراهم فوجد منها زائفاً ، فهو باخليار بني أخذه ولو صرف الدينار بال" وحتقيق قوله باآليت )    ٢( 

فإن كـان  : وقال فيه أيضاً يف موضع آخر . ورده وينقص الصرف ؛ ألا صفقة واحدة 
الدرهم زائفاً من قبل السكة أو قبح الفضة ، فال بأس على املشتري يف أن يقبله فإن رده 

 " .رد الصرف كله ؛ ألا بيعة واحدة 
 ) .١٢٢ص(خمتصر املزين  

 )٣/٣٦٠()    ٣. ( 
 . ) ١٠/١٢٥(تكملة اموع : ؛ وينظر  وما بعدها ) ٣٤٥ص(ينظر ما سبق )    ٤( 
ولو كان املبيع جنساً واحداً كدراهم بدراهم أو دنانري بدنانري ، مث وجد : " ونص ما قاله )    ٥( 

العقـد يف   بصـحة : بأحدمها عيباً خيرجها من اجلنس ، وكان العيب يف بعضها ، وقيل 
اجليد الباقي منها ، كان له إمساكه حبسابه من الثمن قوالً واحداً ال خيتلـف ، والفـرق   
بينهما ، أن اجلنس الواحد حيرم فيه التفاضل ، فلو قبل يأخذه جبميع الـثمن ، حصـل   

 " .التحرمي بالتفاضل ، وليس كذلك اجلنسان يف جواز التفاضل 
 ) .٦/١٦٦(احلاوي  
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م بدنانري أو بعرض ، فإذا لزم اشتراها منه بالدنانري أو ـهمنها أن يبيع الدرا
ى األستاذ ـ، وأفت )١(ادة أو ال ـذه عـواء اختـح سـرض ، ويصـبالع

أنه إذا صار عادة بطل العقدان وهـذه   )٣(والشيخ أبو حممد  )٢(أبو إسحاق 
و كان ذلك يف غري أموال الربا ، جاز من غري فرق بـني  ـول، ب ـمسألة العي

وز أن يبيع إىل أجـل مث  ـالعقد األول حاالً أو مؤجالً فيج )٤(] يكون [ ن أ
ـ ،  )١(، ومالـك   )٦(، وقال أبو حنيفة  )٥(يشتريه بأقل مما باع   )٢(د ـوأمح

                                                 
إذا كان مع رجل دراهم صحاح ، يريـد أن يشـتري ـا    : " ك يقول العمراين ويف ذل)    ١( 

فإن باع الصحاح بذهب ، مث قبضه ، . مل جيز .. مكسرة من جنسها ، أكثر وزناً منها 
جاز ذلك ، سواء كان ذلك عادة .. مث اشترى بالذهب مكسرة أكثر وزناً من الصحاح 

 =" .له أو مل يكن له عادة 

 ) .٥/١٨٢(البيان = 

سفرايين اإلمام يف الكالم واألصـول  إبراهيم ابن حممد بن إبراهيم بن مهران ، األستاذ اإل)    ٢( 
هو الفقيه األصويل املتكلم املقدم : والفقه وغريها ، قال احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري 

جتـهاد  يف هذه العلوم الزاهد مسع بنيسابور الشيخ أبا بكر اإلمساعيلي وقد بلغ حـد اال 
 .لتبحره يف العلوم واستجماعه شروط اإلمامة 

 ) .٤/٢٣(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ٢/١٦٩(ذيب األمساء واللغات  

وعلال لذلك ؛ بأنه إذا صار عادة له ، صار البيع ) ٣/٤١٧(ينظر قوهلما يف روضة الطالبني )    ٣( 
 .الثاين كاملشروط يف األول فيبطالن مجيعاً 

 " .ل " هامش يف )    ٤( 
لـيس مـن   : " وهذه مسألة العينة اليت أباحها الشافعية يف كتبهم ويف ذلك يقول النووي )    ٥( 

ن مؤجل ، ويسلمه إليه ، مث يشتريه قبـل  بثماملناهي بيع العينة ، وهو أن بيع غريه شيئاً 
كثر منـه  وكذا جيوز أن يبيع مثن نقداً ويشتري بأ. قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقداً 

 " .إىل أجل سواء قبض الثمن األول ، أم ال 
 ) .٣/٧٨(األم : ؛ وينظر ) ٤١٧-٣/٤١٦(روضة الطالبني  

إذا باع رجل شيئاً نقداً أو نسيئة وقبضه املشتري ومل ينقـد  : " ساين اويف ذلك يقول الك)    ٦( 
 " .منه عندنا  مثنه أنه ال جيوز لبائعه أن يشتريه من مشتريه بأقل من مثنه الذي باعه

 .) ١/٥٦٤(اجلصاص : أحكام القرآن : ؛ وينظر ) ٤/٤٢٦(بدائع الصنائع  
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املشهور عن عائشة رضي اهللا عنها ، فيما باعه زيد بـن   )٣(بامتناعه ؛ لألثر 
أنه قول صـحايب خالفـه   ، وبتأويله ؛ ب )١(، وجوابه بضعف سنده  )٤(أرقم 

                                                                                                                        
ال جيوز أن يقول شخص آلخر اشتري السلعة الفالنية بعشـرة نقـداً   : " وقال اخلرشي )    ١( 

 " .وانقدها عين وأنا اشتريها منك باثين عشر نقداً ؛ ألنه حينئذ جعل الدرمهني يف نظري سلفه 
؛ أحكـام  ) ٣/٢٣٢(اجلامع ألحكام القـرآن  : ؛ وينظر ) ٥/٤٤٩(ر اخلرشي ـخمتص 

 ) .١٤٣-٢/١٤٠(؛ بداية اتهد ) ١/٣٢٠( يبابن العر: القرآن 
ن حال مل يقـبض  مثبأو : ن نسيئة ، أي مؤجل بثمومن باع شيئاً : " وفيه يقول البهويت )    ٢( 

 " .حرم وبطل شراؤه 
 . )٤/٢٧٨(املغين : ؛ وينظر ) ٢/٢٥(شرح منتهى اإلرادات  

عن أيب إسحاق السبيعي عن امرأته ، أا دخلت على عائشة رضي اهللا عنها وهي : وهو )    ٣( 
إين بعت من زيـد غالمـاً   : أم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى ، فقالت هلا أم ولد زيد 

اشتريت ، وبئسـما  بئسما : وإين ابتعته بستمائة نقداً ، فقالت عائشة يثمامنائة نسيئة ، 
 .قد بطل إال أن يتوب  مع رسول اهللا شريت إن جهاده 

: دخلت على عائشة يف نسوة ، فقالت : إسرائيل قالت  ةوروى حرب الكرماين عن جد 
يا أم املؤمنني ، هل تعرفني زيد بن : ما حاجتكن ؟ فكان أول من سأهلا أم حمبة ، فقالت 

ته جارية بثمامنائة درهم إىل العطار ، وإنه أراد بيعها فإين بع: نعم ، قالت : أرقم ؟ قالت 
بئس مـا شـريت ،   : فابتعتها بستمائة درهم نقداً ، فأقبلت عليها وهي غضىب فقالت 

ويئس ما اشتريت ، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده ، إال أن يتوب ، وأفحمت صاحبتنا 
املؤمنني ، أرأيت إن مل آخـذه إال  يا أم : : فلم تتكلم طويالً ، مث إنه سهل عنها فقالت 

َلَف           {رأس مايل ، فتلت عليها  ا َس ُه َم انَتَهَى َفَل ِه َف ن رَّبِّ ٌة مِّ اءُه َمْوِعَظ ن َج َفَم

 ) ] .٢٧٥(سورة البقرة ، آية [  } َوَأْمُرُه ِإَلى الّلِه

-٨/١٨٤(الرجل بيع السلعة مث ير اشتراها : مصنف عبد الرزاق ، كتاب البيوع ، باب  
 ) .٣/٥٢) (٢١١(؛ سنن الدارقطين ، كتاب البيوع ، برقم ) ١٨٥

هذا اخلرب ال يثبته : ما ، وقال ابن عبد الرب  حيتجالعالية وأم حمبة جمهولتان ال : وقال الدارقطين  
أهل العلم باحلديث ، وال هو مما حيتج به عندهم ، فامرأة أيب إسحاق ، وامرأة أيب العـز ، وأم  

قم كلهن غري معروفات حبمل العلم ، ويف مثل هؤالء روى شعبة عنه ، عـن أيب  ولد زيد بن أر
 . هاشم أم كانوا يكرهون الرواية عن النساء إال عن أزواج النيب 

 ) .١/٢٥٨(وضعفه السهيلي يف الروض األنف 
، صحايب مشهور ، أول ) هـ٦٦ت(زيد بن أرقم بن زيد بن قيس األنصاري اخلزرجي )    ٤( 

 .ه اخلندق ، وأنزل اهللا يف تصديقه يف سورة املنافقني مشاهد



 

، ولو اشترى املكسرة بالدنانري أو العرض منه قبل قبضه ، مل  )٢(صحايب آخر 
، خبالف بيعه لغري  )٣(املذهب جيز وبعد قبضه قبل التفرق والتخاير جائز على 

بائعه قبل التفرق ، والتخاير ، ال جيوز ؛ إلسقاط خيار اآلخر هنـا حيصـل   
، ومنها أن يقرضه الصـحاح ويسـتقرض منـه    إجازة األول  )٤(بتبايعهما 

                                                                                                                        
 ) .٣/٣٩٤(؛ ذيب التهذيب ) ١/٣٢٥(تقريب التهذيب  

لكن هذا اإلسناد فيــه داود بـن   : " وقد توسع السبكي يف تضعيف سنده حيث قال )    ١( 
يسرياً كتبت عنه شيئاً : الزبرقان ، وقال حيىي بن معني وليس بشيء وقال علي بن املديين 

متـروك  : إنه كذاب ، وقال أبو زرعـة  : ورميت به ، وضعفه جداً ، وقال اجلرجاين 
هو مضرب احلديث ، وقال ابن أيب عـدي هـو يف مجلـة    : احلديث ، وقال البخاري 

داود بـن  : الضعفاء الذين يكتب حديثهم روى له الترمذي وابن ماجه وقال ابن حبان 
 =داود بن الزبرقان شيخ صاحل حيفـظ : وقال أبو حامت ال أمه يف احلديث ، : الزبرقان 

احلديث ويذاكر ، ولكنه كان يهم يف املذاكرة ويغلط يف الرواية إذا حدث من حفظه ، =
ويأيت عن الثقات ما ليس من أحاديثهم فلما نظر حيىي إىل تنكر األحاديث أنكرها وأطلق 

ه وأنه مل يكن باملتعمد يف شيء من عليه اجلرح ا ، وأما أمحد بن حنبل فإن علم ما قلنا
ذلك ، وال يستحق اإلنسان اجلرح باخلطأ خبطأ أو الوهم بوهم ما مل يفحش ذلك حـىت  
يكون الغالب على أمره ، فإذا كان كذلك استحق الترك ، وداود بن الزبرقـان عنـده   

 " .صدوق فيما وافق الثقات إال أنه ال حيتج به إذا انفرد 
 ) .١٠/١٥١(تكملة اموع  

على أن قول الصحايب ليس حبجة : كما قاله اآلمدي وابن احلاجب  –حيث اتفق الفقهاء )    ٢( 
 على أحد من الصحابة اتهدين ، وهل هو حجة على غريهم ؟

 :حكي فيه أربعة أقوال  
 .أنه حجة مطلقاً ، وهو مذهب مالك ، وأحد قويل الشافعي كما نقله اآلمدي : أحدها  
 .أنه إن خالف القياس كان حجة ، وإال فال : الثاين  
 .أنه يكون حجة بشرط أن ينشر ، ومل خيالفه أحد ، ونقله املصنف عن القدمي : الثالث  
أن يكون حجة مطلقاً ، واختار اإلمام ، : وهو املشهور عن الشافعي وأصحابه : والرابع  

 .واآلمدي ، وأتباعهما 
؛ ) ٣/١٩٥(يف أصـول األحكـام   حكام اإل: ر ؛ وينظ) ٩٥٢-٢/٩٥١( لاية السو 

 ) .٢/٢٨٧(خمتصر ابن احلاجب 
 ) .٣/٣٧٩(روضة الطالبني )    ٣( 
 .بتبايعها الثاين إجازة األول )    ٤( 



 

مث يربئ كلٌ صاحبه ، ومنها أن يهبك منها ، ومنـها أن يبيـع     )١(املكسرة 
الصحاح بوزا مكسرة ويهبه صاحب املكسرة الزيادة ، ومجيع هذه الطرق 

إن كل " إذا مل يشترط ، وهي مكروهة إذا نويا للقاعدة املشهورة صحيحة 
ولو باع نصفها شائعاً من دينـار   )٢(" ضمره كره  ما لو صرح به أبطل إذا

ويكون ، ليحصل تسليم النصف سلمه الدينار يقيمته عشرة خبمسة جاز ، و
اً ، فكانـت  فأعطاه عددالنصف اآلخر أمانة خبالف ما لو كان عليه عشرة 

لدافع على اإلشاعة مضموناً على القابض ؛ ألنه إحدى عشر كان الفاضل ل
ا سلم اخلمسة فله أن يستقرضها ويشتري ـذا النصـف   قبضه لنفسه ، وإذ

ولو باعه كل الدينار بعشرة ، وليس معه إال مخسة فـدفعها إليـه   ، اآلخر 
إليه عـن   )٣(] وردها [ أخرى فقبضها منه مخسة  ]أ٢٢٣/ل[/ ستقرض او

عليه نص فوجهان أحدمها وهو الذي ولو استقرض اخلمسة املدفوعة ،  )٤(الثمن جاز 
  )٦(الطيب يف الصرف ، وصححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو  )٥( الشافعي

                                                                                                                        
 ) .٣/٣٧٩(روضة الطالبني  

 .مث يربئ كل واحد منهما صاحبه )    ١( 
 ) .٣/٣٧٩(روضة الطالبني  

 .جدها حبثت عن هذه القاعدة ومل أ)    ٢( 
 " .ل " يف هامش )    ٣( 
 ) .٣٨٠-٣/٣٧٩(روضة الطالبني )    ٤( 
ومـن صرف من رجل دراهم بدنانري فعجزت الدراهم فتسلف منه دراهم : " وفيه يقول )    ٥( 

 " .فأمته مجيع صرفه فال بأس 
 ) .٣/٢٨(األم  

نار قيمته عشرون ، فإن إذا كان مع رجل عشرة دراهم ، ومع آخر دي: " وما وجدته عنه )    ٦( 
أراد أن يشتري منه الدينار بعشرين درمهاً ، فاشترى نصف الدينار بعشـرة دراهـم ،   
وسلمها إليه وقبض الدينار منه فيكون نصفه عن بيع ونصفه وديعة يف يده ، فإن تلف مل 
يضمن مث يستقرض العشرة دراهم اليت دفعها إىل بائع الدينار ، ويشتري ا منه النصـف  

آلخر من الدينار فيصح ذلك بال خالف بني أصحابنا ، وإن مل يفعل هـذا ، ولكنـه   ا
اشترى مجيع الدينار بعشرين درمهاً وسلم إليه العشرة اليت معه مث استقرضها منه وقضـاه  



 

وهو قول ) والثاين (  )٢(اجلواز وابن أيب عصرون  )١(والروياين وابن الصباغ 
، وعلل بأن القـرض ميلـك    )٣(أيب إسحاق املروزي والقاضي حسني املنع 

رف ، وبأن التصرف قبل متام العقد باطـل ومهـا ضـعيفان ، ويف    ـبالتص
خمتلفة وأكثرها على الصـواب ،   )٥(إنه األصح ، ونسخ الرافعي  )٤(الروضة 

وهو أن األصح اجلواز وعلى هذا لو باع درمهاً يف الذمة بدرهم يف الذمـة مث  
 . )٦(سلم أحدمها 

ه طعاماً كـان أو  ـأي جبنس )٧( )ولَو باع جِزافاً تخميناً ( ال ـق
ن املماثلـة  ـذا إذا ظـوك )٩( )سواًء  )٨(] خرجتا [ لَم يصح وإِنْ ( نقداً 

                                                                                                                        
أحدمها يصح ، كما لو استقرضها منه واشترى نصـف  : ا ما له عليه ، ففيه وجهان 

 يصح ألنه إمنا ميلك القرض بالتصرف فيه ، وها هنا قد رد ما أنه ال: الدينار ا ، والثاين 
استقرضه بعينه ومل يتصرف فيه ، فكان ذلك فسخاً للقرض ، وهذا الوجه غري صحيح ؛ 
ألن دفعه هذه العشرة إليه قضاء ملا عليه تصرف فيها ، فهو مبرتلة أن يشتري ا منـه أو  

 " .من غريه شيئاً وال فرق بينهما 
 ) .٢٥٧ص(ة الكربى التعليق 

 ) .٦/١٤٢(البحر : ينظر )    ١( 

 ) .١٠/١٤٨(ينظر قوهلم يف تكملة اموع )    ٢( 

 ) .١٠/١٤٨(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٣( 

 ) .٣/٣٨٠(روضة الطالبني )    ٤( 

 .مل أجد قول الرافعي فيما لدي من النسخ )    ٥( 
ردها عليه هل جيوز فيه وجهان مبنيان على أن القـرض  مث اقترض اآلخر و: سقط يكمل )    ٦( 

 .مىت ميلك 
 ) .١٠/١٤٨(تكملة اموع  

 ) .٢/٣٤(املنهاج )    ٧( 
 .يف املنهاج خرجا )    ٨( 
 ) .٢/٣٤(املنهاج )    ٩( 

زافاً
 ج
بيع
ال

 



 

ى عن بيع الصربة من التمر ال يعلم "  ملا يف مسلم أن النيب  )١(بالتحري 
" ويف النسائي على شرط مسلم  )٢( "يعلم بكيلتها بالكيل املسمى من التمر 

مِ ، والَ الصبرةُ من الطَّعامِ الَ تباع الصبرةُ من الطَّعامِ بِالصبرة من الطَّعا" 
وألن املماثلة شرط فيشترط العلم ا عنـد   )٣( "بِالْكَيلِ الْمسمى من الطَّعامِ 

دري أهي معتدة أو أخته مـن  ـح امرأة وال يـ، بدليل أنه لو نك )٤(العقد 
رثة ظاناً فيما لو باع مال مو )٦(، وقد قدمنا  )٥(الرضاع أوالً مل يصح النكاح 

 .ظاناً حياته ما يرد على هذا 

ولو علما متاثل الصربتني فقال أحدمها لآلخر بعتك هذه ذه صح ، 
إىل كيل بل  )٧(] هما يف قبض[ ال حتتاج يف هذه احلالة و قال القاضي حسني

، وإن جهال أو أحدمها مقدار الصـربتني أو   )٨(قبضها كقبض اجلزاف اتفاقاً 
ر فصدقه فقـد ذكـر   ـا وأخرب اآلخـأحدمهأحدمها مل يصح ، وإن علم 

صاحب البيان فرعان تقتضي أنه كما لو علما وذلك أنه حكي عن الصرف 
أنه إذا اشترى ديناراً بدينار وتقابضا ومضي كل منهما يستعري ما  )٩(يف األم 

                                                 
 ) .٢/٣٤(مغين احملتاج )    ١( 
هولة القدر بتمـر رقـم   حترمي بيع صربة التمر ا: صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب )    ٢( 

 ) .٦١٩ص) (١٥٣٠(
بيع الصربة من الطعـام بالصـربة مـن الطعـام     : سنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب )    ٣( 

)٧/٢٧٠. ( 
 ) .١٠/٢٤١(؛ تكملة اموع ) ٣/٣٨٣(روضة الطالبني )    ٤( 
 ) .٨/١٧٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
 .البحث من ) ٢٤٦ص(ينظر )    ٦( 
 " .ل " يف هامش )    ٧( 
 ) .١٠/٢٥٤(؛ تكملة اموع ) ٣٥-٢/٣٤(مغين احملتاج )    ٨( 
 .وما هو موجود فيها من املسائل قريبة من ذلك ) ٣/٢٧()    ٩( 



 

على أن أحدمها عرف وزنه وأخرب بـه   )١(قبضه جاز ، ونزله صاحب البيان 
لى ذلك ، وكنت قد استشكل هذا الفرع من جهة اآلخر فصدقه وتقابضا ع

نص الشافعي واألصحاب على أنه لو أعطاه طعاماً فصدقه يف كيله فالقبض 
منـه   هال بـأس إذا صـرف  " فاسد ، وكشفت لفظ الصرف من األم فرأيته 

" وتقابضا أن يذهبا فيزنا الدراهم وال بأس أن يذهب هو على اإلنفراد فيزا 
 )٢(اجلنس ، وقد رأيت لفظ الشـافعي  كون يف اختالف وهذا حمتمل ؛ ألن ي

يف يطلق الصرف يف اجلنسني واملصارفة يف اجلنس الواحـد ، وال إشـكال   
ومل يعلمـا   ل أن يكونا توازنافيهما وحيتم )٣(زاف جائز ـاجلنسني ، فإن اجل

مث ظهـر يل أنـه ال   . وإن كان يف اجلنس الواحد ، كل واحد فيجوز أيضاً 
ن التقدير يف القبض إمنا يشترط فيما بيع مكايلـة وموازنـة ،   أل؛ معارضة 

وههنا ليس كذلك فهو كما قلناه يف املسألة قبلها من أن قبضـه كقـبض   
                                                 

إذا اشترى ديناراً بدينار ، وتقابضا ، ومضى كل واحد منـهما يسـتعري   : " حيث قال )    ١( 
، جاز وهذا يقتضي أن يكون كل واحد منهما قد عرف وزن  الدينار الذي قبضه بالوزن

ه اآلخر ، وتقابضا على ذلك ، وأما إذا جهل وزن الدينار ، مل جيـز  ـالدينار ، وصدق
بطل الصرف ؛ ألنه وقع العقد على . البيع ، فإن وزن أحدمها الدينار الذي أخذه فنقص 

 " .عوضني متفاضلني 
 ) .٥/١٨١(البيان  

: دت غالبها وليس كلها يستخدم فيها هذه العبارتني ومنها ـه فوجـتتبعت نصوصوقد )    ٢( 
وإذا صرف الرجل الدينار بعشرين درمهاً قبض تسعة عشر ومل جيد درمهاً فال خري يف : " 

 " .أن يتفرقا قبل أن يقبض الدرهم 
 ) .٣/٢٧(األم  
ه الـدراهم  ضين يقل عليه دينار فكاـن كان لرجـوم" ة ـاً يف املصارفـا أيضـومنه 

يأ عنده بغري مصارفة حىت إذا صارت عنده قدر صرف دينار فأراد أن يصارفه فال خري 
 " .فيه 

 ) .٣/٢٨(األم  
 .يشترط عدم التفاضل يف اجلنس الواحد ، وجوازه يف اجلنسني إذا كان القبض يف الس )    ٣( 

. 
 ) .٣/٣٤٦(التهذيب : ينظر  



 

العقد العتقاد املماثلة ، وإن انبىن على اإلخبار لصعوبة  )١(] وصح [ اجلزاف 
 .اشتراط القطع وليس ذلك كالتخمني 

أي فيما له جفـاف ، وال   )٢( )ت الْجفَاف وتعترب املْماَثَلةُ وقْ( قال 
إذا كان مما يغلب جتفيفه وأكثر منافعه حال ] ب٢٢٣/ل/ [ خالف يف ذلك

جفافه كاحلبوب والرطب الذي يصري متراً ، والعنب الذي يصري زبيباً ؛ ألنه 
وقت كماله فإن كان أكثر منافعه حال الرطوبـة وجتفيفـه معتـاد أيضـاً     

ميتنع رطبـاً  : نع بيع بعضه ببعض ، وقيل جيوز ، وقيل ميت: كاملشمش فقيل 
 )٤(، أما امتناعه رطباً فصرح بتصحيحه الرافعي )٣(وجيوز يابساً وهو األصح 

ـ )٥(أبـو الطيـب   يابساً فجزم به القاضي  ه، وأما جوازهوغري ه ـ، ورجح
إذا جفف على ندور ، فيه  )١(، وما ليس جتفيفه معتاداً ؛ كاألترج  )٦(الغزايل

                                                 
 " .ل " تكرار يف )    ١( 
 ) .٢/٣٥(املنهاج )    ٢( 
وتعترب املماثلة للربوي حال الكمال ، فيعترب يف الثمار واحلبوب وقـت  : وقال الشربيين  

 .اجلفاف وتنقيتها شرط للماثلة ال للكمال 
 ) .٢/٣٥(مغين احملتاج  

 ) .٣/٣٨٢(روضة الطالبني )    ٣( 
 ) .٨/١٦٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٤( 
وتبقى منفعته يابساً كاخلوخ ، فإنه ال جيـوز بيـع    ا ييبسفإن كان مم: " ويف ذلك يقول )    ٥( 

بعضه ببعض رطباً حىت ييبس ، كما ال جيوز بيع الرطب بالرطب واللحم باللحم حـىت  
يصريا يابسني ، وإن كان مما ال ييبس كاخليار والقثاء وغريمها ، أو كان رطباً ال يصـري  

ال جيوز بيع بعضه ببعض رطباً حىت : أحدمها : يصري زبيباً ، ففيه قوالن متراً ، أو عنباً ال 
ييبس فنقص ، وكل رطب ال يعود متراً ، وكل رطب من املأكول ال ينفع يابساً حبـال  
مثل اجلزر والقثاء واخليار ، ال يباع منه شيء بشيء من صنفه وزناً بـوزن ، وال كـيالً   

 .د اليبس بكيل ؛ ملا يف الرطوبة من تغريه عن
 ) .١٠/٤٣١(تكملة اموع : ؛ وينظر ) ١٨٦ص(التعليقة الكربى  

 ) .٢/٧٩(الوسيط )    ٦( 
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والبطـيخ   )٢(ورابع وهو أنه جيوز رطباً وال جيوز يابساً  ، هذه األوجه الثالثة
،  )٤(من البالد حكمه حكم املشمش ، وإال فكاألترج  )٣(حيث يعتاد جتفيفه 

فخرج من القسمني على األصح أنه يعترب مماثلتها حال اجلفاف أيضـاً ، مث  
، فيمـا ال   )٥(على ما سبق اجلواز مشروط مبا إذا كان مقدراً ، فإن مل يكن ف

يكال وال يوزن ميتنع بيع بعضه ببعض يف األصح ، فكل جاف كامـل ذي  
، وإن فقد الكمال واجلفاف امتنع وإن فقد واحـد   معيار يباع بعضه ببعض
، وكل ما اعتربنا اجلفاف منه ، وكانت فيه نداوة  )٦(فقط من الثالثة خبالف 
 الكيل وإن كان موزوناً ألا ال تؤثر يفكالتمر جاز ؛ يسرية فإن كان مكيالً 

 . )٧(مل جيز كاللحم 

                                                                                                                        
 )١    ( فاكهة معروفة الواحدة أترجة ، وهي مثرة كالليمون الكبار وهو ذهـيب اللـون   : اُألترج

كلـم  األوىل هي اليت ت: زكي الرائحة حامض املاء ، ويف لغة ضعيفة ترنج قال األزهري 
 .ا النصحاء وارتضاها النحويون 

 ) .١/٤(؛ املعجم الوسيط )٦ص(املعتمد يف األدوية املفردة ؛ )٢٩ص)(ترج/مادة(املصباح املنري  
وكذلك يف الرطب الذي ال يتتمر وهو أنه يباع رطباً ، وال يباع يابساً ؛ ملا بينهما مـن  )    ٢( 

 .مال فيه حال الرطوبة املشاركة يف عدم اعتبار التجفيف فيه فإن الك
 ) .١٠/٤٤٢(تكملة اموع : ينظر  

 .وهو البطيخ الذي يفلق فهو مما جيفف )    ٣( 
 ) .٣/٣٨٢(روضة الطالبني  

 .ويف هذه احلالة يكون مما ال يفلق ) ٨/١٧٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر )    ٤( 
 ) .٣٤٠-٣٣٩ص(ينظر )    ٥( 
مبكيل وال موزون هل جيوز بيع بعضه ببعض أو ال ، والذي يغلب على  خالف فيما ليس)    ٦( 

الظن أن كل ما جيفف غالباً فهو مقدر كالرطب والعنب والقمح والشعري فليس مث مـا  
 .وهو غري مقدر حىت يتردد يف بيعه يف حالة جفافه . جيفف غالباً 

 ) .٤٣٧-١٠/٤٣٦(تكملة اموع  
حيث جاز بيع بعضه ببعض ، وإن كان فيهما ، أو يف أحـدمها   –مر والفرق بينه وبني الت)    ٧( 

أن اللحم ال يباع بعضه ببعض إال وزناً ، وقليل الرطوبة يـؤثر يف الـوزن ،   : " رطوبة 
خبالف التمر ، فإنه ال يباع بعضه ببعض إال كيالً ، والرطوبة اليسرية فيـه ال تـؤثر يف   



 

إشارة إىل العنب أوالً فإن كماله  )١( )وقَد يعتبر الْكَمالُ أوالً ( قال 
، وكذا عصرياً يف األصح ، فلـو اقتصـر   حال كونه زبيباً وحال كونه خالً 

يباً حال جفافه فيه على ما سبق القتضى أنه ال كمال له ، إال حال كونه زب
على أنه ال يعترب وقت اجلفاف مطلقاً بل قد يعترب الكمال ، وقوله أوالً ينبـه  

كالعصري وال يشـترط   )٢(على أنا إذا اعتربنا الكمال يكتفي بالكمال األول 
ورأيت يف بعـض  .  )٣(يعترب الكمال ولو أوالً : اآلخر كاخلل ؛ فكأنه قال 

 . )٤(لصواب وقد وهكذا خبط املصنف النسخ ، وقيل وهو تصحيف ، وا

ألنا إذا نظرنا إىل حال جفافهما  )٥( )فَالَ يباع رطَب بِرطَبٍ ( قال 
وأكثر العلماء ، ويف كتاب  )٧(والروياين  )٦(مل يعلم التماثل ، وجوزه املزين 

                                                                                                                        
ال تفسده ، والرطوبة اليسرية يف اللحم تفسده يف الكيل ، وألن الرطوبة اليسرية يف التمر 

 " .حال االدخار 
 ) .٥/٢٠٣(البيان  

 ) .٢/٣٥(املنهاج )    ١( 
 .شهبة قاضي وعلى هذا ذهب األذرعي وابن )    ٢( 
 ) .٢/٣٥(مغين احملتاج  

ـ . كال األمرين فاسد : " وقال الزركشي )    ٣(  . ب أما األول فألنه ال كمال يف الرطب والعن
ص يف بيعه جافاً بشروطه ، وأما الثاين ؛ فألن تلك احلالـة ليسـت أول   ـه رخـولكن

 " .أحواله 

 ) .٢/٣٥(مغين احملتاج  

 .وهذا ما أكده الشربيين وعزاه للسبكي )    ٤( 

 ) .٢/٣٥(مغين احملتاج  
 ) .٢/٣٥(املنهاج )    ٥( 
ب ؛ ألما يف املتعقب جمهوالً املثل متراً ، ال جيوز بيع رطب برط: " وما وجدته عن املزين )    ٦( 

 " .وكذلك ال جيوز قمح مبلول بقمح جاف 
 ) .١١١ص(خمتصر املزين  

جيوز ذلـك  : ال جيوز بيع الرطب بالرطب عندنا ، وقال املزين : وما وجدته عنه أنه قال  )    ٧( 
: تلك احلالة ، فإن قيل وهذا غلط ؛ ألما ال يتماثالن حالة اإلدخار واملماثلة معتربة يف 
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عن بيع التمـرة   رسول اهللا ى " املستخرج على البخاري  )١(اإلمساعيلي 
إذا اختلـف  وهو صريح يف امتناع بيع الرطب بالرطب خرج عنه "  بالتمرة

 .)٢(اجلنس فيبقى يف اجلنس على مقتضى النهي 

ـ ـكذل )٣( )رٍ ـوالَ بِتم( ال ـق ـ "  ي ـك ؛ وألن النب ى ـ
أَينقُص الرطَب إِذَا يـبِس ؟  " : ال ـفق "ر ـب بالتمـع الرطـن بيـع

ـ  "ى عن ذَلك نهفنعم ، : فَقَالوا   )٥(واألربعـة   )٤(ك ـصحيح رواه مال
 . )١(خبالف الرطب بالرطب  )٧(، وأكثر العلماء هنا على املنع  )٦(واحلاكم 

                                                                                                                        
الفرق أن تفاوت : ل ا يف احلديث باحلديث ، قيالتفاوت يقل ها هنا فيجب أن جيوز كم

 .الرطبني قد يتفاوت كتفاوت التمر والرطب ورمبا ينقص عنه قدر الثلث إذا صار متراً 
 ) .٦/١٣٠(البحر  

اعيلي كـبري الشـافعية بناحيتـه    أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن العباس ، أبو بكر اإلمس)    ١( 
" إمام أهل جرجان ، واملرجوع إليه يف الفقه واحلديث ، من مصنفاته ) هـ٣٧١-٢٧٧(

 " .املسند الكبري " " املعجم " " املستخرج على الصحيح 
 ) .٣٨٢ص(؛ طبقات احلفاظ ) ٤-٢/٣(طبقات الشافعية الكربى  

 ) .٤٢٧-٤٢٦-١٠(تكملة اموع : ينظر )    ٢( 
 ) .٢/٣٦(املنهاج )    ٣ (
) ٢٥١٧(ما يكره من بيـع التمـر ، رقـم    : ك ، كتاب البيوع ، باب ـأ مالـموط)    ٤( 

)٢/٣٢٣. ( 
) ٣٣٥٢(يف التمر بـالتمر ، رقـم   : سنن أيب داود ، كتاب البيوع واإلجارات ، باب )    ٥( 

ما جاء يف : ؛ حتقيق األحوذي بشرح جامع الترمذي ، كتاب البيوع ، باب ) ٤/١٢٦(
؛ سنن النسائي ، كتاب البيوع ، ) ٤/٣٥٠) (١٢٤٣(النهي عن احملاقلة واملزابنة ، رقم 

: ؛ سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، بـاب  ) ٧/٢٦٩(استترار التمر بالرطب : باب 
 ) .٣/٧٥) (٢٢٦٤(بيع الرطب بالتمر ، رقم 

 .كلهم بألفاظ قريبة جداً ) ٢/٤٤) (٢٢٦/١٣٦(املستدرك على الصحيحني ، كتاب البيوع ، )    ٦( 
لك حكاه جملـي عـن   ن وكذـي حسيـق القاضـن تعليـة عـن الرفعـف ابـخال)    ٧( 

 . اإلبانة للفوراين
 ) .١٠/٤٢٧(تكملة اموع : ينظر  
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وما الَ جفَاف ( ملا سبق قال  )٢( )والَ عنب بِعنبٍ والَ بِزبِيبٍ ( قال 
 نبِ  -أي من الثمار  -لَهالْعثَاِء وا [ كَالْقم بِيبز هنجيء م٣(] ي(  اعبالَ ي

رض جتفيفه علـى  ـو فـأي يف حال رطوبته للجهل بالتماثل ، فل -أَصالً 
وفي قَولٍ تكْفـي  ( ال ـق – )٤(ان ـع وجهـرار املنـي استمـندور فف

وعلى هذا لو جفف ، ففـي   )٦(سريج و اختيار ابن ـوه )٥( )مماثَلَته رطْباً 
فيما ] أ٢٢٤/ل/ [ )٧(واز وجهان ، ومن ذلك جتتمع أربعة أوجه استمرار اجل

                                                                                                                        
سعد بن أيب وقاص ومن التابعني سعيد بـن املسـيب   : وممن ذهب إىل املنع من الصحابة )    ١( 

ك والليث بن مسعد واألوزاعي والثوري وأبو يوسف وحممد بن احلسن ومن الفقهاء مال
 .وإسحاق 

 ) .١٠/٤٢٨(؛ تكملة اموع ) ٥/٢٠٠(البيان : ينظر  
 ) .٢/٣٦(املنهاج )    ٢( 

 )٣    ( ببزتي الَ ييف املنهاج الَّذ. 

 =.أنه ال يباع جافاً فيبقى على املنع : األول )    ٤( 
 .ذي أورده الشيخ أبو حامد واحملاملي اجلواز ال: والثاين = 
 ) .٢/٣٦(مغين احملتاج  
 .إنه ال جيري فيه الربا : وقال القفال  
 ) .١٠/٤٤٢(تكملة اموع  

 .ألن معظم مناعته يف رطوبته ، فكان كاللنب يباع وزناً وإن أمكن كيله ) ٢/٣٦(املنهاج )    ٥( 
 ) .٢/٣٦(مغين احملتاج  

وكان أبو العباس جييز بيع الرطب الذي ال يصري متراً مبثله ، : " ذلك يقول املاوردي ويف )    ٦( 
ألا حال كمال منافعه كاللنب ، وليس هذا صحيحاً ، ألن النادر من اجلـنس يلحـق   

 " .الغالب منه يف احلكم 
 ) .٦/١٥٩(احلاوي  

بيـع بعضـه بـبعض يف    ) ز جوا( فيخرج من هذا الترتيب ثالثة أوجه : " قال السبكي )    ٧( 
رطباً واجلواز يابساً وهي كاألوجـه  ) واملنع ( يف احلالتني ) واملنع ( احلالتني رطباً يابساً 

: الثالثة املتقدمة فيما جيفف نادراً مما يعتاد جتفيفه كاملشمش واخلوخ ، وقال ابن الرفعـة  
يباع رطباً وال يبـاع   وجيب طرد الوجه الرابع املذكور يف الرطب الذي ال يتتمر وهو أنه
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ومل يذكرها فيمـا   )١(جيفف على ندور ، وقد قدمناها ، وهي كالم اإلمام 
وفرضها يف الرطب الذي إذا جفف فسد ومل يبق فيه انتفاع حيتفل ، علمت 

وقـد  ، به ومن املعلوم أنه البد من املنفعة لصحة البيع فمراده أن تقل منفعته 
ـ  )٢(اع ـف ال يبـول املصنـإن ق: ول قائل ـيق الً معنـاه حـال   ـأص

جفافه ؛ ألا ليست حالة كمال لندورها ، وإمنا منعنا  )٣(]  لوال حا[ رطوبته 
يح املنـع  حمحله على ذلك أنه ليس يف كالم الرافعي وال غريه من األصحاب فص

اإلمام واألقيس اجلواز بل وال ذكر حكمها إال ما حكيناه عن حالة اجلفاف ، 
 . )٤(حالة اجلفاف 

وما حكاه املصنف من القولني يف القثاء والعنـب هـي الطريقـة    
إن العنب ال يباع قوالً واحداً ؛ ألنه يدخر يابسه غالباً : وقيل  )٥(الصحيحة 

، ولو باع الرطب باليابس كحب الرمـان بالرمـان    )٦(والرطب كالعنب 
بامتناعه وجعل حمل اخلالف يف الـرطبني   )٧(الرطب قطع الشيخ أبو حامد 

، )٨(بعضه ببعضفقط ، ويرد على املصنف الزيتون ؛ فإنه ال جفاف له ويباع 

                                                                                                                        
يابساً ، يعين ملا بينهما من املشاركة يف عدم اعتبار التجفيف فإن الكمال فيـه يف حـال   

 " .الرطوبة 
 ) .١٠/٤٤٢(تكملة اموع  

 ) .١٠/٤٤٢(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 
 .ينظر الصفحة السابقة )    ٢( 
 .األوىل ال حال )    ٣( 
 ) .٢/٣٦(غين احملتاج م: ينظر )    ٤( 
 ) .٣٦٤ص(ينظر )    ٥( 
 ) .٨/١٦٩(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٥/٢٠٢(البيان )    ٦( 
ألن أحدمها على هيئة اإلدخار واآلخر ليس على هيئـة اإلدخـار تشـابه    : وعلل لذلك )    ٧( 

 .الرطب بالتمر 
 ) .١٠/٤٤٢(تكملة اموع  

 ) .٢/٧٩(الوسيط )    ٨( 
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وافقوه عليه أما  )١(قريب توجعلوه حال كمال على حاله كذلك ، قال صاحب ال
لكنها ال ترد علـى   )٢(املائعات كاللنب والدهن فكماهلا كذلك يف حال رطوبتها 

 .، ألن قرينة كالمه تقتضي أنه إمنا تكلم يف احلبوب والثمار املصنف 

خلـروج   )٤( )والْخبزِ  )٣(والَ تكْفي مماثَلَته الدقيقِ والسوِيِقِ ( قال 
 )٥( رسوكذا جيمع ما يتخذ من احلب كـاجل كل منها عن حالة الكمال ، 
يء من ذلك مبثلـه وال  وغريها ، فال يباع ش )٦(والعجني والنشاء ، والفتيت 

ور ثيف املن )٨(، وروى املزين  )٧(باآلخر من جنسه ، وال باحلب الذي أخذ منه 
إذا اسـتويا يف   )٩(بالدقيق جائز واختاره الرويـاين  عنه أن بيع الدقيق ور ثاملن

                                                 
 .وهو ما نقل اإلمام اجلواز فيه عن صاحب التقريب )    ١( 
 ) .١٠/٤٤٣(تكملة اموع  

 ) .١٠/٤٤٤(؛ تكملة اموع ) ٢/٧٩(الوسيط )    ٢( 
 )٣    ( وِيقوِقَةٌ. طعام يتخذ من احلنطة والشعري ، مسي بذلك النسياقه يف احللق : السواجلمع أَس. 
 ) .١١٢ص) (سوق/مادة(املصباح املنري  

 ) .٢/٣٦(املنهاج )    ٤( 
 =.ر منها ، وقيل نوع من الدخن غواجلَاورس بفتح الواو حب يشبه الذرة وهو أص: اجلرس )    ٥( 
 .) ٤٨ص(؛ املعتمد يف األدوية املفردة ) ٣٧ص) (جرس/مادة(املصباح املنري = 

 .اللوز  الفتيت نوع من النبات وأجوده افف يف الظل ، املخلوط بدهن)    ٦( 
 ) .٢٦٠ص(املعتمد يف األدوية املفردة  

 ) .٨/١٨٠(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٣٥٠(التهذيب )    ٧( 
 " .وال جيوز بيع الدقيق باحلنطة مثالً مبثل من قبل أنه يكون تفاضالً يف حنو ذلك " واملنصوص عنه )    ٨( 

. 
 ) .١١٠ص(خمتصر املزين  
 " .ووجهوه بأن الدقيق نفس احلنطة إال أن أجزأها تفرقت : " ويف ذلك يقول الرافعي  
 ) .٨/١٨٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
وحكاه املزين يف مسائله املنثورة عن الشافعي ، بأنه ال جيوز بيـع الـدقيق   : " وقال املاوردي  

 " .بالدقيق 
 ) .١/١٢٨(احلاوي : ينظر  

 . احللية جبوازها يف البحر اختيار الروياين ويف)    ٩( 
 ) .١٠/١١٩(؛ تكملة اموع ) ب/١٨٦(؛ احللية ) ٦/١٠٩(البحر  



 

احلب بدقيقـه  جواز بيع  )٢(عن أيب عبد اهللا  )١(وروى الكرابيسي  النعومة ،
،  )٦(إنه جيوز متماثالً : والقفال قوالً  )٥(الوكيل  وابن )٤(فجعله ابن سلمة  )٣(
، أنه جيوز متفاضالً وأما  )٣(وجعله اإلمام  )٢(ابن املنذر  )١(، وهو اختيار  )٦(

                                                 
كتـاب  " من مصنفاته ) هـ٢٤٨-(.....احلسني بن علي بن يزيد أبو علي ، الكرابيسي )    ١( 

حدث أن وقع بينه وبني اإلمـام أمحـد   " أمساء املدلسني " " غاية املرام " " يف املقاالت 
الكرابيسي بأن لفظه بالقرآن خملوق فهجره لذلك ، وقد كان كثري  خصومة بسبب قول

 .الرواية عاملاً بالرجال فصيح اللسان ، له تصانيف كثرية يف الفقه واألصول 
طبقات ابن ؛ ) ٣٤٣-١/٣٤١(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ١٢/٨٠(سري أعالم النبالء  

 ) .٢٦ص(هداية 
لشافعي ، ومنهم من قصده مالك ومنهم من قصد أمحد ويف أبو عبد اهللا منهم من قصده ا)    ٢( 

ونقل احلسني وهو املعروف بالكرابيسي عـن أيب عبـد اهللا   : " ويف ذلك يقول الرافعي 
وبه قال أبو الطيب بن  جتويز بيع احلنطة بالدقيق فمنهم من جعله قوالً آخر للشافعي 

 " .وأمحد   مالكاً ومنه من مل يثبته قوالً وقال أراد بأيب عبد اهللا... سلمة 
بدايـة  : ؛ وينظر ) ٨/١٨٠(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ١٠٩، ٦/١٠٨(البحر  

 ) .٤/١٤٦(؛ واملغين ) ٢/٣٧(اتهد 
 ) .١٩١ص(؛ التعليقة الكربى ) ٨/١٨٠(أقوال العلماء يف فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر )    ٣( 

. 

ن عاصم البغدادي ، أبو الطيب بن سلمة نسـب إىل جـده   حممد بن الفضل بن سلمة ب)    ٤( 
 .كان من كبار فقهاء املذهب درس على أبو العباس بن سريج ) هـ٣٠٨-(....

 .كان من كبار الفقهاء ومتقدميهم : قال اخلطيب البغدادي  

 ) .١٤/٣٦١(؛ سري أعالم النبالء ) ٢/٢٤٦(ذيب األمساء واللغات  

كي الشافعي امللقب بصدر الدين واملعروف بابن املرحل وابن الوكيل ، حممد بن عمر بن م)    ٥( 
ولد بدمياط يف مصر ، وانتقل إىل دمشق فنشأ فيهـا  ) هـ٧١٦-(.....، أبو عبد اهللا 

كان عاملـاً بالفقـه واألصـول    . وتعلم وتوىل مشيخة دار احلديث األشرقية سبع سنني 
 " .ديوان طراز الدار " " األشباه والنظائر " واحلديث ، من مؤلفاته 

 ) .٦/٣١٤(األعالم  ؛) ٥/١٤١(طبقات الشافعية الكربى ؛ ) ٢/٥٠٠(فوات الوفيات  

وبه قال ابن الوكيل فيما حكاه احملاملي والقفال ، فإنه قال يف شرح التلخيص بعد قـول  )    ٦( 
لقدمي وقال يف ا: فإن كانا مطحونني أو أحدمها مل جيز ، قال القفال : صاحب التلخيص 

 . جيوز ، فيكون القفال من املعترفني بإثبات هذا القول



 

 وأما جنسان ، 

 . )٦(، وأنكره آخرون رأساً  )٥(أيب ثور  )٤(وهو قول 

والسويق كالدقيق وزيادة أنه دخلته النار ، فيأيت فيه قول أيب ثور وال 
عـن   )١(بتفسري ابن سلمة ، وعن ابن مقالص  )٧( فيه منقول الكرابيسي يأيت

                                                                                                                        
 ) .١١/١١٤(تكملة اموع  

وما خرج عن املكيل واملوزون من املأكول واملشـروب  : " وأقرب ما وجدته له هو قوله )    ١( 
 " .فال بأس بأن يباع الشيء منه بالشيء من جنسه متفاضالً 

 ) .١/٢٥٦(اإلقناع  

كان عاملاً جمتهـداً ال  ) هـ٣١٩-٢٤٢(بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ، أبو بكر حممد )    ٢( 
" األوسط " " اإلمجاع " يقلد أحداً ، ويعرف بفقيه مكة وصاحب احلرم ، من مصنفاته 

 " .اإلشراف " 

؛ طبقات احلفـاظ  ) ٢٩٥-١/٢٩٤(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ٣٦١ص(الفهرست  
 ) .٣٣٠ص(

شيئاً آخر وهو أن الدقيق مع احلنطة جنسان حىت جيوز بيع  ياإلمام منقول الكرابيسوجعل )    ٣( 
 .أحدمها باآلخر متفاضالً ويشبه أن يكون هو منفرداً ذه الرواية 

 ) .١٨١-٨/١٨٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٨/١٨٠(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٥/٢١٩(؛ البيان ) ٦/١٢٧(احلاوي )    ٤( 
وصفه اإلمام الذهيب بأنه ) هـ٢٤٠ت(إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب البغدادي ، أبو ثور )    ٥( 

 .ثقة مأمون ، كان ورعاً فاضالً ، وهو معدود من أصحاب الشافعي تويف وله سبعون سنة 
 ) .١/٥٦(؛ تقريب التهذيب ) ١٠٣-١/١٠٢(ذيب التهذيب  

ال خالف يف أنه ال جيوز بيع حنطـة مقليـة   : " ساين اويف ذلك يقول الكومنهم احلنفية )    ٦( 
 " .حبنطة مقلية ، واملطبوخة بغري املطبوخة ، وبيع احلنطة بدقيق احلنطة 

 ) .٤/٤٠٨(بدائع الصنائع  
واألكثرون على االمتناع من إثبات ما حكاه الكرابيسي قوالً : " ويف ذلك يؤكد السبكي )    ٧( 

الشيخ أبو حامد والعبدري ، قال العبدري والصحيح أنه ال حيفظ عـن  : هم للشافعي من
ال خيتلف املذهب يف أن ذلك ال جيوز ، وقال : الشافعي إال املنع ، قال الشيخ أبو حامد 



 

الشافعي أن السويق خمالف للحنطة والدقيق جمانس هلا ، وينبغي التثبـت يف  
هذا ، فإن السويق يف هذه البالد ، إمنا يعمل من الشعري وحينئذ ال إشـكال  

رح ابن مقالص بالفرق إذا ص )٢(يف خمالفته للحنطة ، وإمنا يتم ما قاله اإلمام 
بني السويق والدقيق من جنس واحد واخلبز الرطب ال يباع بعضه ببعض وال 

، ويف قول قدمي يباع  )٣(باليابس اتفاقاً ، وإذا جفف ودق كذلك يف املشهور 
تفر ما مبثله كيالً فإن كان اخلبز من جنسني جاز رطباً بشرط التقابض ، ويغ

واستشكل جريان اخلالف ؛ ألنه ال أثر له  بينهما من ملح وماء على الصحيح
 .يف املكيال 

، أي اليت ال دهن فيها حباً )١( )اثَلَةُ في الْحبوبِ الْمم )٤(تعتبر ( قال 
                                                                                                                        

القاضي أبو الطيب ال حيفظ للشافعي يف كتبه غري ذلك ، وكذلك يف تعليق الطربي عن 
 " .الشافعي  ابن أيب هريرة أنه خطأ ال حيفظ عن

 ) .١٩١ص(؛ التعليقة الكربى ) ٤/١٨٢(حلية العلماء : ؛ ينظر ) ١١/١١٣(تكملة اموع  
 ) .١١/١٢١(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 
قال اإلمام أن ابن مقالص حكى أن الشافعي جعل السويق خمالفاً جلنس احلنطـة ، فإنـه   )    ٢( 

للحنطة ؛ فإنه حنطة مفرقة األجزاء ، وقال ابن الرفعة يف  خيالفها يف املعىن والدقيق جمانس
 .الكفاية ؛ ملا حكى ما قاله أبو الطيب أن ذلك خمالف ملا نعرفه يف بالدنا 

 ) .١١/١٢١(تكملة اموع  
فأما اخلبز إذا يبس ودق فتوتاً ناعماً ، وبيع بعضـه بـبعض   : " ويف ذلك يقول املاوردي )    ٣( 

 =:ان كيالً ، ففيه وجه

جيوز ؛ ألنه بعد اليبس والدق قد عاد إىل أصله من قبل ، وقد حصـل فيـه   : أحدمها = 
 .التماثل بالكيل 

ال جيوز ؛ ألن الدقيق أقرب إىل التماثل من اخلبـز املـدقوق   : وهو أصح : الوجه الثاين  
يـع اخلبـز   الذي دخلته النار وأحالته ، فلما مل جيز بيع الدقيق بالدقيق ، فأوىل أال جيوز ب

ولوال أن الوجه األول مشهور عن قول أصحابنا ، لكان إغفاله . املدقوق باخلبز املدقوق 
 " .أوىل ملخالفته ومنافاته املذهب 

 ) .٦/١٢٩(احلاوي  

 )٤    ( ربتعلْ تيف املنهاج ب. 
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ما دام على تلك  )٣(من التنب ] ب٢٢٤/ل/ [ )٢(أي بعد تناهي جفافه وتنقيته 
املقلـوه واملبلولـة    فلو بطلت تلك اهليئة خرج عن الكمال ، كاحلنطةاهليئة 

، والـيت فركـت   )٤(ت املبلولة مل يعـد كماهلـا   ـحىت لو جفواملقشورة 
، واللحم الطري ال يباع  )٥(ومل يتم جفافها كاملبلولة  وأخرجت من السنابل

مبثله وال يبطل كماله هما ، واملقدد يباع في على األصح )٦(مبثله ، وال باملقدد 
حلم اجلنب بلحـم  : وعلى الثاين  )٨(صح بل يشترط على األ )٧(برتع العظم 

، والتمر إذا نزع  )١٠(اللحم الوزن  ر تفاوت العظام ومعيارفتغ، وي )٩(الفخذ 

                                                                                                                        
 .يف املنهاج احلبوب حبا )    ١( 
 ) .٢/٣٦(املنهاج  

 ) .٢/٣٦(مغين احملتاج )    ٢( 
 )٣    ( نبساق الزرع بعد دياسه : الت. 
 ) .٢٨ص) (تنب/مادة(املصباح املنري ؛ ) ٥/٢٠٨٥) (تنب/مادة(الصحاح  

 ) .٨/١٨١(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٤( 
 ) .٣/٣٨٨(روضة الطالبني )    ٥( 
 )٦    ( داللحم املشرح طوالً : املُقْد. 
 ) .١٨٧ص) (ددق/مادة(املصباح املنري  

 .ألنه ال يتعلق صالح بقائه )    ٧( 

 ) .٨/١٨٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .وبه قال أبو إسحاق ، والثاين يسامح به وبه قال االصطخري )    ٨( 

 ) .٨/١٨٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٣/٣٩١(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٨٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٩( 

هذا إذا مل يكن اللحم مطبوخاً وال مشوياً فأما املطبوخ ، . فيظهر أثر الرطوبة يف الوزن )    ١٠( 
 .فال جيوز بيعهما مبثلها وال بالينء 

 ) .٣/٣٩١(روضة الطالبني  



 

، فال يباع مبثله يف األصـح ، وال يغتفـر    )١(نواه خرج عن حالة اإلدخار 
واخلـوخ وحنومهـا ال    شمشلق املغاملرتوع إال على وجه ضعيف جداً ، وم

: فيفها ، وقيـل  ، ألنه الغالب يف جتيف األصح  )٢(لنوى يبطل كماله برتع ا
جيب نزع النوى منها ، واملسوس وإن مل يبق فيه شيء من اللب جاز بيـع  

، وإن بقى فيه شيء ، فإن ظهر به تفاوت مل جيز وإال جاز  )٣(بعضه ببعض 
بعضه ببعض ، وإن بقي فيه شيء ، فإن ظهر به تفاوت مل جيز وإال جـاز ،  

 . ؛ ألا غري ربوية )٤(ع القمح بالنخالة وجيوز بي

فله كماالن  )٥( )وفي حبوبِ الدهنِ كَالسمِسمِ حبا أَو دهناً ( قال 
ـ   [ ى ـكماالن فيجوز بيع السمسم بالسمسم ، والشريج بالشـريج إال عل

يباع أحـدمها   )٨(والشريج والكسب جنسان ..  )٧(] سبق [  )٦(] ه ـوج
ال :  )٢(، وقال ابن الصباغ  )١(ومجاعة قبله  )٩(قاله الرافعي باآلخر متفاضالً 

                                                 
فيبطل كماله ، ألنه يسرع إليه الفساد ، فال جيوز بيع مرتوع النوى مبثله ، وال بغري مثله ، )    ١( 

 .جيوز مبثله فقط : وقيل .  فيهماجيوز : وقيل . بغري مرتوعه على الصحيح ، وال 

 ) .٣/٣٩١(روضة الطالبني  

؛ روضـة الطـالبني   ) ٨/١٨١(؛ فتح العزيز مطبوع مـع امـوع   ) ٦/١٢٠(البحر )    ٢( 
)٣/٣٩١.( 

 ) .٣/٣٨٨(؛ روضة الطالبني ) ٦/١٢٤(البحر : ينظر )    ٣( 

 =.قَشر احلب ، وال يأكله اآلدمي : النخالةُ )    ٤( 

 ) .٣٢٨ص) (خنل/مادة(املصباح املنري = 
 ) .٢/٣٦(املنهاج )    ٥( 
 .كلمة وضعيف " ل " شطب يف )    ٦( 
 ) .٧(يف هامش [    ] ، وما بني ) ٣/٣٨٨(روضة الطالبني )    ٧( 
 .) ٣١٦ص(ال الشريج والكسب جنسان قد سبق أنه ق)    ٨( 
والشريج هو دهن السمسم كما سبق " ودهن السمسم وكسبه جنسان " ته عنه وما وجد)    ٩( 

 .سبق تعريفه 
 ) .٨/١٨٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 يف
ثلة
ملما
ا

 
ون
ده
ب ال

حبو
 



 

ال جيوز ؛ ألنه البد أن يبقى يف الكسب من الشريج ، وال جيوز بيع السمسم 
كل دهن بأصـله ؛ ألن السمسـم إذا    ، وكذا )٤(يب ثور ألخالفاً  )٣(بالشريج 

هن فيقـدر  وبل بالشريج مل ميكن جعله خمالفاً له مع اشتمال السمسم على الـد ق
، خبالف إذا قابـل   )٥(كأنه بيع كسب ودهن بدهن ، وهو من قاعدة مد عجوة 

ال ضـرورة إىل تقـدير   ا متجانسان بأنفسهما ، فـبالسمسم فإمالسمسم 
، وفيه تكلف ، والكسب بالكسب  )٧(هكذا علله اإلمام  )٦(تفريق األجزاء 

،  )٨(كسب القـرطم   إن كان مما يأكله الدواب جاز متماثالً ومتفاضالً مثل

                                                                                                                        
جيوز بيـع دهـن السمسـم بكسـبه     : منهم اإلمام ، والبغوي ، والفوراين فكلهم قالوا )    ١( 

 .متفاضلني
  ) .١١/١٤٠(؛ تكملة اموع ) ٣/٣٥١(التهذيب : ينظر  

 ) .١١/١٤٠(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٢( 

 ) .٥/٢١٩(؛ البيان ) ٦/١٤٥(احلاوي )    ٣( 

 .ال بأس يف الدهن بالسمسم : حيث قال )    ٤( 

 ) .١١/١٣٦(تكملة اموع  

: ؛ وينظـر  ) ٧(هـامش  ) ٣٤٨ص(] ب٢٢١/ل[سبق تعريف هذه القاعدة من قبل يف )    ٥( 
 .)١١/١٣١(تكملة اموع 

 ) .١١/١٣٤(؛ تكملة اموع ) ٨/١٨٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 

ألنه إذا قوبل السمسم بالدهن فال ميكننا جعل السمسم خمالفاً للدهن مع اشتمال السمسم )    ٧( 
على الدهن ، وإذا ارتفعت املخالفة جاءت اانسة ، وال شك أن جمانستهما يف الدهنيـة  

 .ارها ، وإذا اعتربناها كان كل بيع دهن وكسب بدهن هكذا قال اإلمام فننظر إىل اعتب
ويف النفس وقفة من قبول هذا اجلواب وبالضـرورة  : وقد رد السبكي على ذلك بقوله  

. وأعلم أن هذه املسألة كازوم ا يف املـذهب  . الداعية إىل تقدير ال يدل عليه دليل 
إن بيع الدقيق باحلنطة : بن أيب هريرة بعد أن قال ورأيت يف تعليق الطربي عن ا: ال ـق

يف  رفإن ثبت يف الزيت مع الزيتون فهو جـا ... وكذلك الزيت بالزيتون : ال جيوز قال 
 .الشريج مع السمسم 

 ) .١٣٥-١١/١٣٤(تكملة اموع  
 ) .١١/١٣٢(؛ تكملة اموع ) ٦/١٥(البحر : ينظر )    ٨( 



 

كان يأكله الناس ، مثل كسب السمسم فإن كان فيه خلط مينع التماثل  وإن
إن :  )٢(املنع ، وقال ابن أيب هريرة  )١(وز ، وأطلق املتويل ـمل جيز وإال فيج

كان جافاً جاز كيالً ، وإال فال وهذا الذي قاله ابن أيب هريـرة يصـلح أن   
 . )٤(من اجلواز وليس خالفاً  )٣(] أطلقنا [ يكون تبياناً ملا 

ـ  )٥( )وفي الْعنبِ زبِيباً أَو خلَّ عنبٍ ( ال ـق ـ ـألم . ه ـا غايت
؛ ألنه  )٧(هو كذلك عند األكثرين  )٦( )وكَذاَ الْعصري في اَألصح ( ال ـق

إنـه  : وقال القاضي حسني يف آخر قولـه   )٨(ألنه منتهى ألكثر اإلنتفاعات 
، وخل العنـب مبثلـه    )٩(ال ، فيجوز بيع الزبيب مبثله ـمة كـليس حال

 )٣(، خالفاً للقاضي  )٢(متماثالً  )١(] بعصريه [ ، وعصريه  )١٠(متماثلني قطعاً 

                                                 
 ) .ب/١٤٢(تتمة اإلبانة )    ١( 
حكى عنه جواز بيع بعضه ببعض فجـوز  : أطلق املاوردي النقل عن ابن أيب هريرة فقال )    ٢( 

بيع الكسب بالكسب وزناً مث رد عليه وقال ال جيوز بيعه ألمـور ؛ ألن أصـله الكيـل    
وخيتلف عصريه فرمبا بقى من دهن أحدمها أكثر من اآلخر ، وأن الكسب مـاء وملـح   

ألن بيع طحني السمسم وطحني السمسم قبل اسـتخراج الـدهن    وذلك مينع املماثلة ؛
منهما ، ال جيوز باتفاق ابن أيب هريرة ؛ ألنه رمبا كان طحني أحدمها أنعم من اآلخـر ،  

 .وهذا حجة عليه يف بيع الكسب بالكسب
 ) .١٤٦-٦/١٤٥(احلاوي : ينظر  

 .فوق الكلمة قدمناه )    ٣( 
والذي رأيته يف تعليق الطربي عن ابن أيب : لسبكي حيث قال ولذلك رد على املاوردي ا)    ٤( 

فحينئذ ال يرد عليه إال كونه فيه ماء وملـح   -وهو عدم اجلواز  -هريرة ما حكيته أوالً 
 .وله أن جييب عنه بأن املاء يزول باجلفاف ، وما فيه من امللح ال يضر كاخلبز اجلاف 

 ) .١٣٣-١١/١٣٢(تكملة اموع  
 ) .٢/٣٦(نهاج امل)    ٥( 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٦( 
 ) .٢٢٨ص(التعليقة الكربى )    ٧( 
 ) .٣٧-٢/٣٦(مغين احملتاج )    ٨( 
 ) .٨/١٧٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٩( 
 ) .٣/٣٥٠(التهذيب )    ١٠( 

ب
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 )٥(، وجوزه ابن الصباغ  )٤(، وبيع عصريه خبله منعه القاضي على أصله  )٣(
حد وشبهه بالتمر الطيب بالتمر غري الطيـب ، وذلك يقتضي أما جنس وا

مها جنسان فيجوز متفاضالً :  )٦(وهو األصح ، فيجوز متماثالً ، وقال اإلمام 
وهو بعيد ، وقد قدمنا الكالم على ذلك يف األجناس ، وال يلزم من كوـا  

أن  )٧(جنسني وقد صرح الروياين ] أ٢٢٥/ل/ [على حالة الكمال أن يكونا 
لرطب ومما أجزم بـه  بيع التمر بعصري الرطب ال جيوز ، وكذلك باخلل من ا

ومل أره منقوالً امتناع بيع الزبيب خبل العنب ، وإن كان على حالة الكمال ، 
امتناع بيـع  ويكفي يف رد ما قاله اإلمام ما قدمناه من اتفاق األصحاب على 

وفي اللَّبنِ لَبناً أَو ( قال . بينهما  )٨(] هـو [ الرطب بالتمر وقد سـوى 
ـ  )١٠(ب ـجيوز بيع احلليب باحللي )٩( )ضاً صافياً سمناً أَو مخي ب ـوالرائ

                                                                                                                        
 " .ل " فوق السطر من )    ١( 
 ) .٣/٣٨٨(روضة الطالبني )    ٢( 
منعه القاضي حسني ؛ ألن أصله هو أن بيع العصري بالعصري ال جيوز ، فيكون أحدمها على  )   ٣( 

 .حاله ، واآلخر ليس على حالة اإلدخار عنده 
 ) .١١/١٥٠(تكملة اموع  

 ) .٣(نظر ما سبق من اهلامش )    ٤( 
 ) .١١/١٥٠(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٥( 
 .ر السابق نفس الصفحة ينظر قوله يف املصد)    ٦( 
الكالم يف العصري من ووال جيوز يف اجلنس الواحد مطبوخاً بنيئ منه : وما وجدته عنه قوله )    ٧( 

األشياء كعصري العنب والرمان والسفرجل وقصب السكر كل واحد من هـذا جـنس   
 .بانفراده على الصحيح من املذهب 

 ) .٦/١١٧(البحر  

 . "ل " فوق السطر من )    ٨( 

 " .وما عرض يف الرائب " وفيه شطب لعبارة ) . ٢/٣٧(املنهاج )    ٩( 

احلليب ما حيلب من ساعته ، وكان منتهى حد صفة احلليب أن تقـل  : " قال الشافعي )    ١٠( 
 " .حالوته 

 ) .٣/٩٥(األم  

وها
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لة 
ماث
امل

 



 

واحلليب بالرائب واملخيض باملخيض ، وما عـرض يف الرائـب    )١(بالرائب 
، ومعيار اللنب الكيل نص عليه  )٢(واملخيض من التغري ال خيرجه عن الكمال 

 ، )٥(، وإمنا يكال احلليب بعد سكون رغوتـه   )٤(واألصحاب  )٣(الشافعي 
إن :  )٦(والرائب جيري املكيال منه أكثر مما جيريه من احلليب ، فقال اإلمـام  

كان يوزن فيجوز ، وإن كان يكال فبيع احلليب بالرائب اخلاثر كيالً فيـه  
 )٧(] هـل  [ وهذا يقتضي أن اإلمام مل يتحرر عنده . احتمال ظاهر يف املنع 

الكيل والوزن مجيعاً وهو  محله على جتويز )٨(هو مكيل أو موزون ؟ والرافعي 
، ووافق اإلمام على بيع الرائب مبثله كـيالً ،   )٩(وهو خالف مدلول لفظه 

جيمـد فهـو   مل إن  )١(إن اللبأ : واألصحاب يف السلم  )١٠(وقد قال الشافعي 

                                                 
ـ : الرائب فسره األصحاب أنه الذي حصل يف قليل محوضة ، وقال اإلمام )    ١(  ذي الرائب ال

 .أي وال القيت فيه أنفحة وغريها : خثر بنفسه عن غري نار ، قال ابن الرفعة 
 ) .١١/١٦٣(موع تكملة ا 

 ) .٢/٨٠(الوسيط )    ٢( 
 . " وال جيوز إذا كان اللنب صنفاً واحداً إال يداً بيد مثالً مبثل كيالً بكيل : " ومن ذلك قوله )    ٣( 

 ) .٣/٢٣(األم 
وجيوز بيع اللنب باللنب متساويني يف الكيل أو حامضني ، : " غوي ويف ذلك يقول منهم الب)    ٤( 

 " .، أو كان أحدمها حليباً واآلخر حامضاً أو رائباً 
 ) .٣/٩٥(األم )    ٥( 
 ) .١١/١٦٥(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٦( 
 " .ل " يف هامش )    ٧( 
 ) .٨/١٨٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٨( 
ه حكم بكيل وال وزن وإمنـا فيـه   فيكالم اإلمام ليس : " ولذلك رد السبكي عليه فقال )    ٩( 

تردد ، وكأنه مل يتحر عنه هل هو مكيل أو موزون ، وقد صرح الرافعي واألصـحاب  
جزماً وبيع الرائب باحلليب  بيع الرائب بالرائب كيالً جائز بأنه مكيل فتلخص من هذا أن

 " .فيه احتمال لإلمام كيالً جائز و
 ) .١١/١٦٦(تكملة اموع  

وال بأس بالسلف يف اللبأ بوزن معلوم ، وال جيوز مكيالً من قبـل تكسـبه   : " ونصه )    ١٠( 
 " .فيكون له أقل ما يقع عليه اسم الطراوة .. وجتافيه يف املكيال 



 

لكن الرائب . مجد فهو موزون ، ال جيوز السلم فيه كيالً لتكسبه وجتافيه مكيل وإن 
، والرائب هو اخلاثر الذي خثر بنفسه من غري نار ، وقـد  نتهي إىل هذا احلد يال 

 . )٢(يطلق الرائب على ما فيه محوضة يسرية ، وقد يطلق احلامض على املخيض 

كذا أطلقوه ومرادهم ما  )٣(واللبأ ال جيوز بعضه ببعض على األصح 
أثرت فيه النار ، واللبأ هو الذي حيلب عقب الوالدة فلو فرض بيعه كـذلك  

االنعقاد مل يكن مانع من اجلـواز ومـال   : عـرض على النار ، وقيل قبل ال
إىل أن املخيض ليس حالة كمال واجلمهور على خالفه ، فال بد يف  )٤(املتويل 

بيع املخيض باملخيض أن يكون صافياً من الزبد فلو كان بزبده مل جيز بيعـه  
وليس ذلـك   )٥(صري من قاعدة مد عجوة يمبثله وال بزبده وال بسمن ؛ ألنه 
، والبد أن يكون خالصاً مـن  )٧(واحملرر  )٦(كماله كما تومهه كالم املصنف 

أن زبده ال خيرج  )١٠(وطائفة من األصحاب  )٩(، ويف كالم الشافعي  )٨(املاء 

                                                                                                                        
 ) .٣/٩٦(األم  

 .وأكثر ما يكون ثالث حلَبات وأقله حلْبة: أبو زيد  أول اللنب عند الوالدة ، وقال: الْلبأ )    ١( 
 ) .٢٠٩ص) (لبأ/مادة(املصباح املنري  

 ) .١١/١٦٣(تكملة اموع )    ٢( 
 ) .٨/١٨٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 ) .ب/١٤٣(تتمة اإلبانة )    ٤( 
ـ ) ٣/٣٥٢(؛ التهذيب ) ٢/٨٠(الوسيط : ينظر )    ٥(  ؛ تكملـة  ) ٣/٣٩٠(البني ؛ روضة الط

 ) .١٨٥-١١/١٨٤(اموع 
 .) ٣٧٥ص(] أ٢٢٥/ل[ينظر )    ٦( 
ويف جنس اللنب املخلص التماثل حالة كونه لبناً أو مسناً أو خميضـاً  : " حيث قال الرافعي )    ٧( 

 " .صافياً ، وال يغين التماثل يف سائر أحواله مثل كونه جنباً أو إقطا 
 )٢/٥٠٠. ( 

 ) .٣/٣٩٠(؛ روضة الطالبني ) ٣/٣٥٢(؛ التهذيب ) ٢/٨٠(لوسيط ا)    ٨( 
 ) .٣/٩٥(األم )    ٩( 
وأما بيع اللنب املخيض باللنب املخيض ، فال جيوز ، ألن : " ومنهم املاوردي حيث قال )    ١٠( 

 " .يف املخيض ماء قد خمض به ؛ إلخراج الزبد منه 



 

، فإن اتفق خلوصه عن املاء  )١(إال باملاء ، فأطلق طائفة من األصحاب املنع 
فيه ماء يسري وال يـؤثر يف الكيـل    والزبد صح بيع بعضه ببعض ، وإن كان

، بـل   )٢(فكذلك ، وإن كان كثرياً امتنع وهكذا يف احلليب ، ومجيع األلبان 
، وال جيوز  )٤(اللنب باملاء مينع بيعه مطلقاً ، للجهل باللنب املقصود  )٣(شوب 

، كما ال جيوز  )٥(ب والرائب باملخيض وال بالسمن وال بالزبدة ـع احلليـبي
وال جيوز بيع السمن بالزبد نص عليه  )٦(سم بالشريج وال بالكسببيع السم

، وال الزبد بالزبد على األصح ؛ ألن ما فيهما من اللنب  )٨(، واتفقوا عليه  )٧(
مينع املماثلة ، فإن كانا من جنسني جاز ؛ ألن ما فيهما من اللنب غري مقصود 

وجهـاً أن   )٩(وحكى املـاوردي  [ والسمن حالة كمال يباع بعضه ببعض 

                                                                                                                        
 ) .٦/١٤٤(احلاوي  

 ) .ب/١٤٣(تتمة اإلبانة )    ١( 
 ) .٣/٣٥٢(؛ التهذيب ) ١٤٤-٦/١٤٣(احلاوي : ينظر )    ٢( 
 )٣    ( بوهو اخللط ومنه شوب اللنب باملاء فهو مشوب : الش. 
 ) .١٢٥ص) (شوب/مادة(املصباح املنري  

 ) .٣/٣٣٠(األم )    ٤( 
 ) .٦/١٤٣(احلاوي )    ٥( 
 .) ٣٧٢ص(قد تقدم تفصيل ذلك )    ٦( 
وال خري يف مسن غنم بزبد غنم حبال ؛ ألن السمن مـن  : " الشافعي حيث قال  نص عليه)    ٧( 

الزبد بيع متفاضالً أو جمهوالً ومها مكيالن أو موزونان يف احلال اليت يتبايعان ومن صنف 
 " .واحد 

 ) .٣/٣٣(األم  
 الصمريي والشيخ أبو حامد ، وأبو الطيـب ، واحملـاملي وابـن الصـباغ ،    : ومنهـم )    ٨( 

 .واملاوردي ، والرافعي 
؛ تكملة ) ٨/١٨٣(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ١٤٤،  ٦/١٤٢(احلاوي : ينظر  

 ) .١١/١٩٠(اموع 
 : وهو وجه من وجهني ذكرها املاوردي )    ٩( 
 .ال جيوز بيع بعضه ببعض ، ألن أصله الكيل : أحدمها  
 .يل مقدر جيوز وزناً ، ألن الوزن أحصر ، والك: الثاين  



 

والسمن موزون على الصحيـح  )١(] ض ـه ببعـاع بعضـد ال يبـاجلام
يف الشرح الصغري وهـو  )٣(مكيل واستحسنه الرافعي : وقيل  )٢(املنصـوص 

/ واألمسـان   )٥(، وقيل الرائب مكيل ، واجلامد موزون  )٤(قول أيب إسحاق 
هان ذكرنـاه  ، والسمن مع بقية األد )٦(أجناس على الصحيح ] ب٢٢٥/ل[

، وجيوز بيع املخيض املرتوع الزبـد بالسـمن    )٧(عند الكالم يف األجناس 
ال يباع املخيض :  )٩(، وبالزبد كذلك وقال أبو إسحاق  )٨(متفاضالً اتفاقاً 

د جـاز  ـاأللبان جنس واح: ولو باع مسن البقر بلنب اإلبل وقلنا . بالزبد 
وال يشـارك بـل ال مسن فيـه ؛ ألن لبـن اإل )١٠(على الظاهر عند اإلمام 

في سائرِ أَحواله  )١١(] الْتماثُلَ [ والَ يكْفي ( السمن يف االسم اخلاص قال 

                                                                                                                        
 ) .٦/١٤٤(احلاوي  

 " .ل " يف هامش )    ١( 
 ) .٣/٩٢(األم )    ٢( 
 ) .٨/١٨٣(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 .ينظر قوله يف املصدر السابق نفس الصفحة )    ٤( 
وجهـني   إنه متوسط بـني : القاضي حسني والبغوي والرافعي ، وقال : وممن قال بذلك )    ٥( 

 .أطلقها العراقيون 
؛ تكملة اموع ) ٨/١٨٣(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٣٥٢(التهذيب : ينظر  

)١١/١٨٢. ( 
 ) .١١/١٨٣(؛ تكملة اموع ) ٣/٣٥١(؛ التهذيب ) ١٣٨-٦/١٣٧(احلاوي )    ٦( 
 ) .٣٢٠ص(ينظر )    ٧( 
 ) .٣/٣٥٢(؛ التهذيب ) ٦/١٤٣(احلاوي )    ٨( 
ألن يف الزبد شيئاً من املخيض ، فيكون بيع زبد وخميض مبخـيض ،  : وعلل لذلك فقال )    ٩( 

وهذا ال يصح ؛ ألن الذي فيه من املخيض ال يظهر إال بالتصفية والنار فلم يكن له حكم 
 .وما سوى ذلك ال جيوز بيع نوع منه بنوع آخر ؛ ألنه يؤدي إىل التفاضل 

 ) .٦/١٤٣(احلاوي : ظر ؛ وين) ١١/١٨٩(تكملة اموع  
 ) .١١/١٩٤(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١٠( 
 .يف املنهاج الْمماثَلَةُ )    ١١( 
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اجلواز  )٢(أما الطري فال خالف فيه وأما اليابس فروى حرمله  )١( )كَالْجبنِ 
وهو األصح ، واختلفوا يف علته فقـال   )٤(املنع  )٣(اجلواز وزناً وروى الربيع 

، ألن أصله الكيل ، وقال غريه ؛ ألن األنفحة متنع التماثل فإذا  )٥( جابن سري
 . )٦(وال جيوز على علة غريه  جفإذا جاز على قول ابن سري

ـ وعلة املنع فيه )٨(اتفقوا عليه وكذلك املصل  )٧( )واَألقط ( قال  ا م
ثلـها  إما امتناع الكيل وإما تأثري النار ، وكما ميتنع بعض هـذه األشـياء مب  

قالـه   )٩(كذلك ميتنع باآلخر ، وباللنب وكذلك بالزبد والسمن واملخـيض  
والَ تكْفي مماثَلَةُ ما أَثَّرت فيه النار بِالطَّبخِ أَو الْقَلْيِ أَوِ ( قال  )١٠(احملاملي 
 وأعلم أن الذي أثرت فيه النار  )١٢(ألنه ليس لتأثري النار غاية  )١١( )الشي ،

                                                 
 ) .٢/٣٧(املنهاج )    ١( 
 ) .٦/١٤٥(ينظر قوله يف احلاوي )    ٢( 
-(....الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار بن كامل املرادي موالهم املصري أبـو حممـد   )    ٣( 

صاحب الشافعي وهو راوي كتب الشافعي اجلديدة على الصدق واالتفاق ، ) هـ٢٧٠
 .فرمبا فاتته صفحات من كتاب فيقول فيها قال الشافعي أو يرويها عن البويطي 

؛ تـذكرة احلفـاظ   ) ١/١٨٩(؛ ذيب األمساء واللغات ) ١١٠ص(طبقات الشريازي  
 ) .١٢/٥٨٧(؛ سري أعالم النبالء ) ٢/٥٨٦(

 ) .٦/١٤٥(ظر قوله يف احلاوي ين)    ٤( 
 .ينظر قوله يف املصدر السابق نفس الصفحة )    ٥( 
 ) .١٨٩-١١/١٨٨(؛ تكملة اموع ) ٦/١٤٥(احلاوي )    ٦( 
 .هو اجلنب املتخذ من اللنب احلامض : اَألقطَ )    ٧( 
 ) .٧ص) (أقط/مادة(املصباح املنري  

ماؤه الذي يعصر منه حني يطبخ قال ابن السكيت واملُصالة عصارة اَألقط ، وهو : املَصلِ )    ٨( 
 ط ، وقال ابن فارس قُطَارة احلَبصل من األقالة بالضم ما مواملُص . 

 ) .٢١٩ص) (مصل/مادة(املصباح املنري  
 ) .١٩٣-١١/١٩٢(؛ تكملة اموع ) ٣/٣٩٠(روضة الطالبني )    ٩( 
 ) .١١/١٩٢(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١٠( 
 ) .٢/٣٧(املنهاج )    ١١ (

 .وملا مل تكن له غاية ، فيؤدي إىل اجلهل باملماثلة )    ١٢( 
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 يكن مما يدخر فال جيوز قوالً واحداً كاحلنطة املقلوة ، واللحم املشوي إن مل
 )٣(والـدبس   )٢(، فإن كان مما يدخر ؛ كالسكر والفانيذ والقند  )١(وحنومها 

حكوه يف الـدبس إن  : اجلواز ، والثالث : ، والثاين  )٤(فكذلك يف األصح 
يف السكر اجلواز  )٦( ، ورجح مجاعة )٥(كان طبخ يف قدر واحد جاز وإال فال 

إن تأثري النار فيه له غاية ، وإا لتميز أجزاء القصب وانعقاد بطبعه : وقالوا 
وافق على أن األصح امتناع بيع بعضـه   )٧(ال بالنار ، واملصنف يف الروضة 
فيما دخلته نـار   ألصح صحة السلمإن ا )٨(ببعض ، وقال يف تصحيح التنبيه 

د ، والفانيذ ، والدبس ، واللبأ ، وميكن االعتـذار  ؛ كالسكر والقن )٩(لطيفة 

                                                                                                                        
 ) .٢/٣٧(؛ مغين احملتاج ) ١١٠ص(؛ خمتصر املزين ) ٣/٢٠(األم  

؛ تكملـة  ) ٣/٣٩٠(؛ روضة الطـالبني  ) ٦/١٦٠(؛ احلاوي ) ١١٠ص(خمتصر املزين )    ١( 
 ) .٩٣-١١/٩٢(اموع 

 )٢    ( دد كالسمن مـن  : القَنعسل قصب السكر ، وهو ما يعمل منه السكر ، فالسكر من القَن
 . هو معرب : الزبد ، ويقال 

 ) .١٩٧ص) (قند/مادة(؛ املصباح املنري ) ٢/٥٢٨) (قند/مادة(الصحاح  
 )٣    ( ما يسيل من الرطب ، فهو عصارته : الدبس . 
 ) .٧٢ص) (دبس/مادة(؛ املصباح املنري ) ٢/٩٢٦) (دبس/مادة(الصحاح  

ألن النار تأخذ بعض العصري فيصري دبساً ، وقدر املأخوذ منه : " وعلل املنع الرافعي فقال )    ٤( 
 " .خيتلف اختالفاً بيناً فال ندري املماثلة بني أجزاء العصري 

 ) .٨/١٨٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .وهذا مروي عن القاضي حسني )    ٥( 

 ) .١١/٩٤(لة اموع تكم: ينظر  

 .وينسب الرافعي هذا القول إىل أهل البصرة )    ٦( 

 ) .٨/١٨٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٣/٣٩٠(روضة الطالبني )    ٧( 

 )١/٣٠٧()    ٨. ( 

 :ينبغي التنبيه على أن الربوي املعروض على النار ، ضربان )    ٩( 



 

السلم ، لكن قل من وافقه يف هـذه  ] باب [ عنه بأن باب الربا أضيق من 
إن ناره لطيفة سبقه : املواضع على الفرق بني البابني يف هذا احلكم ، وقوله 

ليله ما قدمناه وأعلـم  ع، ولكنه خالف احملسوس ، واألوىل يف ت)١(إليه مجاعة 
ـ ـل املرسـه العسـرج منـي فيخـأن عصري القصب يغل د ، ـل والقن

القند ، والقند خمتلف  )٢(وعن القند ينفصل العسل القصب من أسفل أنالينج 
باملاء ويغلي الختالف تربة قصبه ، ومن طيب القند يتخذ السكر بعد أن حيله 

خذ عسـل  عليه اللنب ليبيضه ويزيل وسخه ومن القند يت غلياناً جيداً ويصب
، ومن أعـاله  سط وهو أدونه ومن السكر و. املسمى بالقطارة  )٣( ذالطربز

األبيض ، ومن قصبه وعال ، مث يطـبخ   )٤(وهو عكر  إناء يتجه يكون األمحر
السكر الوسط مرة ثانية فيكون املكرر منه ، وهو أعـال أنـواع السـكر ،    

ويصلب فيه عيدان ،  )٥(والنبات يطبخ من الوسط أيضاً لكنه جيعل يف فخار 
                                                                                                                        

كالدبس ، واللحم املشوي ، فال جيوز بيع الـدبس  املعروض للعقد والطبخ ، : أحدمها  
 .بالدبس ، والسكر بالسكر ، والفانيذ بالفانيذ ، واللبأ باللبأ ، على األصح يف اجلميع 

 .املعروض للتميز والتصفية ، فهو كامل ، فيجوز بيع بعضه ببعض ، كالسمن : الثاين  

 ) .٣٩١-٣/٣٩٠(روضة الطالبني  

ت يدي من املصادر من قال بالنار اللطيفة ، إال أن السبكي استخدم هذه ومل أجد فيما حت)    ١( 
حيث جبواز العسل بالعسل ، إما أن : " العبارة مرة أخرى يف تكملة اموع حيث قال 

 " .يكون مصفى بالشمس وإما بالنار اللطيفة 

 )١١/١٠١. ( 

 .مل أعرف املراد ذه الكلمة بعد طول حبث : أنالينج )    ٢( 

 .القاضي أبو الطيب  وبه قال)    ٣( 

 ) .٢١٣ص(التعليقة الكربى )  ١١/١٠٧(تكملة اموع  

 .بفتحتني ما خثر ورسب من الزيت وحنوه : عكَر )    ٤( 

 ) .١٦١ص) (عكر/مادة(املصباح املنري  

 .الفخار الطني املشوي وقبل الطبخ هو خزف وصلصال )    ٥( 



 

لينبت فيها وما خيرج منه مسمى قطر نبات ، والفانيذ من السكر غري النبات 
طبع السكر وامسه خمالف المسه ، وقـد جـزم   ] أ٢٢٦/ل/ [وطبعه خيالف 

يف السكر باملنع إذا كان فيه ماء أو لنب أو دقيق أو غريه ومـا   )١(املاوردي 
أن  )٢(مل يكن كذلك ، وقد قلنا ذكره ظاهر ومقيـد ؛ ألن حمل اخلالف إذا 

السكر البد له من املاء واللنب ، فإن كان ذلك يذهب بالغليان حبيث ال يظهر 
، وقـد وقـع يف    )٣(يف امليزان اجته جريان اخلالف ، وإال اجته القطع باملنع 

ما يوهم تقيد املنع يف الين باملطبوخ مبا إذا كان يدخر مطبوخاً ،  )٤(خمتصره 
على أن املراد ولو كان يدخر مطبوخاً بغريه بطريقـة األوىل ،  ول موهو حم

 .يف منع الدبس وحنوه  )٥(لكنه نص 

                                                                                                                        
 ) .١٧٦ص( )فخر/مادة(املصباح املنري  

فأما السكر والفانيذ ، فإن ألقي فيهما ماء أو لنب ، أو جعل بينـهما  : " ويف ذلك يقول )    ١( 
دقيقاً أو غريه مل جيز بيع بعضه ببعض ، وإن مل يكن بينهما شيء من ذلـك ، نظـر يف   
دخول النار فيهما ، فإن كانت قد دخلت لتصفيتها ومتييزها من غريمها ، جاز بعضـها  

وإن دخلت النعقادمها واجتماع أجزائها مل جيز ،وكذلك دبس التمـر ، ورب  . ببعض 
 " .الفواكه 

 ) .٦/١٤٠(احلاوي  

ومن طيب القند يتخذ السكر بعد أن : يقصد ما سبق من شرح عمل السكر حتديداً قوله )    ٢( 
 .ه ويصب عليه اللنب ليبضه ويزيل وسخ حيله باملاء ويغلي غلياناً جيداً ،

 ) .١٠٧-١١/١٠٦(تكملة اموع : شرح طريقة عمل السكر : ينظر    ) ٣( 

مل أجد خمتصر للماوردي ولعله خمتصر املزين الذي شرحه ، وقد جاء فيه هذا احلكم حيث )    ٤( 
وال جيوز من اجلنس الواحد مطبوخ بنيئ فيه حبال ، إذا كان إمنا يدخر مطبوخاً ، : " قال 

 " .ن النار تنقص من بعض أكثر مما تنقص من بعض وال مطبوخ منه مبطبوخ ؛ أل

 ) .١١٠ص(خمتصر املزين  

 .) ٣٨١-٣٨٠ص(؛ وينظر ) ٦/١٤٠(احلاوي )    ٥( 



 

أما السمن فـال   )١( )والَ يضر تأْثري تميِيزٍ كَالْعسلِ والسمنِ ( قال 
ال يضر ، كما ذكر : أصحهما  )٣(، وأما العسل ففيه وجهان  )٢(خالف فيه 

لنار فيه لتميزه عن الشمع ، فلو فرض أا عقدته امتنع بيـع  املصنف ، ألن ا
قطعاً مبثله ، وبالصايف لقاعدة مد  )٤(] امتنع [ بعضه ببعض ولو بيع بشمعه 

 )٥(عجوة ؛ ألن بقاء الشمع ليس من مصلحته واملصفي بالشمس جيوز قطعاً 
يذكر  احتمال يف مشس احلجاز ، واألظهر عنده اجلواز ، والعسل )٦(ولإلمام 

ويؤنث ، واملراد به عسل النحل ، وما يطلق عليه عسل من عصري القصـب  
، وجيوز بيعه بعسل النحـل   )٧(فعلى سبيل ااز كما يقتضيه لفظ الشافعي 

 .متفاضالً 

وإِذَا جمعت الصفْقَة ربوياً من الْجانِبينِ واختلَف الْجِـنس  ( قال 
جعدا كَممهنمدكَممٍ ، وهردو دهمٍ بِمردو ةنِ و ويمهرد نِ أَويدمًٍ بِمهرد أَو ،

                                                 
 ) .٢/٣٧(املنهاج )    ١( 

 ) .٦/١٤٠(احلاوي )    ٢( 

 ) .٣/٣٩١(روضة الطالبني )    ٣( 

 " .ل " يف هامش )    ٤( 

 ) .٦/١٣٩(احلاوي )    ٥( 

إذا صفي العسل بشمس احلجاز فقد يكون أثر الشمس يف : فإن قيل : " لك يقول ويف ذ)    ٦( 
يف تلك البالد بالغاً مبلغ النار ، فإنا نرى يف شرائح اللحم تعرض على رمضاء احلجـارة  

 " .جواز البيع : واألظهر  –قلنا هذا فيه احتمال  –فتنش نشيشاً على اجلمر 
 ) .ب/٣٥(ية املطلب ا: ؛ وينظر ) ١١/١٠٠(تكملة اموع  

فعسل النحل املنفرد باالسم دون ما سواه من احللو ، فإمنا مسيت على : " ويف ذلك يقول )    ٧( 
على ما وصفت من الشبه ، والعسل ، فطرة اخلالق ال صنيعة لآلدميني فيه ، وما سواه من 

مـا  احللو ، فإمنا يستخرج من قصب أو مثرة أو حبة ، كما تستخرج عسالً ، إال علـى  
 " .وصفت ، فإمنا يقال عصري قصب 

 ) .٣/٢٠(األم  
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 ةركَسماحِ وحعِ كَصوا [ النلَةٌ  )١(] بِهِماطا فَبمهدبأَح ٢() أَو(  . 

، )٣(أي واحداً ، فلو باع قمحاً وشعرياً بتمر وزبيب جاز: قوله ربوياً 
أن خيتلف  )٤(جنس الربوي من اجلانبني واعترب يف احملرر  ، وإن مجعت)٣(جاز

خيتلف اجلنس منهما أو من أحدمها ، والبد منه ؛ ألنه إذا باع مداً ودرمهـاً  
مبدين مل خيتلف اجلنس إال من أحد اجلانبني فالعبارة احملررة أن جتمع الصفقة 

ـ   اً أو جنساً ربوياً من اجلانبني ، وخيتلف العوضان أو أحدمها جنسـاً أو نوع
إن بيع ربوياً جبنسه ومع أحدمها غريه سواء كانت : صفة ، وإن شئت قلت 

،  )٥(املغايرة يف اجلنس أم النوع أم الصفة وسواء كان املضموم ربوياً أو غريه 
، فال فرق بني أن يكون قيمة املد مثل الدرهم أو ال ، على مقتضى كـالم  

صحاب عليه ، وال فرق بني اتفاق األ )٧(، وأدعى اإلمام  )٦(أكثر األصحاب 
                                                 

 " .ل " يف هامش )    ١( 
 ) .٢/٣٨(املنهاج )    ٢( 
وهكذا كل ما اختلفت أمساؤه وأصنافه من الطعام فـال بـأس   : " ولذلك يقول الشافعي )    ٣( 

خيتلف  بالفضل يف بعضه على بعض يداً بيد أو ال خري فيه نسيئة ، كالدنانري بالدراهم ال
 " .هو وهي كذلك زبيب بتمر وحنطة بشعري 

 ) .٣/١٥(األم  

وإذا مشلت الصفقة على جنس واحد من أموال الربـا مـن   : " ويف ذلك يقول الرافعي )    ٤( 
اجلانبني ، واختلف اجلنس من اجلانبني كما إذا باع مد عجوة ودرمهاً مبد ودرهـم ، أو  

 =مهني ، أو اختلف النوع من اجلانبني كما إذا باعمن أحدمها كما إذا باعها مبدين أو در
صحاحاً ومكسرة بصحاح ومكسرة ، أو من أحدمها كما إذا باع النوعني بصحاح أو =

 " .مكسرة فالبيع بأقل 

 ) .٢/٥٠١(احملرر  

 ) .٢/٣٨(مغين احملتاج : ينظر )    ٥( 

 . ألن القيمة غري معتربة ، وإمنا متاثل القدر هو املعترب)    ٦( 

 ) .٦/١٣٥(احلاوي : ينظر  

 ) .١٠/٣٤٠(تكملة اموع : ينظر قوله يف )    ٧( 



 

بني أن يكون املدان من نوع واحد ، والدرمهان من ضـرب واحـد أوالً ،   
لـو  :  )١(هما خمالفون أما األول فقال القاضي أبو الطيب نوخالف يف كل م

ا قبل العقد أن قيمة املد مثل الدرهم وتبايعا على ذلك جـاز ، وتبعـه   علم
، وابـن   )٤(، وأبو علي الفارقي  )٣(، واجلرجاين والشاشي  )٢(صاحب التنبيه 

، وعن الشيخ أيب حممد عن بعض األصحاب أنه  )٦(والروياين  )٥(أيب عصرون 
وكلهم فرضوا املسألة فيما إذا بـاع مـداً    )٧(أنه خرجه من نص الشافعي 

ودرمهاً مبدين وشبهه ونقل القاضي حسني فيما إذا باع مداً ودرمهـاً مبـد   
من ضرب واحد ] ب٢٢٦/ل/ [والدرمهان واملدان من نوع واحد ، ودرهم 

يف درهم ودينـار بـدرهم ودينـار ،     )٨(وجهني ، وكذلك صاحب التتمة 
صاع شعري ، بوالديناران والدرمهان من ضرب واحد ، أو باع صاع حنطة 

صربة واحدة ، وصاعا الشـعري  ة ـة وصاع شعري وصاعا احلنطبصاع حنط

                                                 
؛ فتح العزيز مطبوع مع امـوع  ) ٥/١٩٦(البيان : ؛ ينظر قوله يف ) ٢٠٧ص(التعليقة الكربى )    ١( 

 ) .١٠/٣٤٠(؛ تكملة اموع ) ٨/١٧٥(

 ) .٩٢ص(التنبيه )    ٢( 
 . )٤/١٧٠(حلية العلماء )    ٣( 
تفقـه علـى   .....) -هـ٤٣٣(احلسن بن إبراهيم بن علي بن برهون القاضي أبو علي الفارقي )    ٤( 

الشريازي وأيب نصر بن الصباغ ، والزمهما حىت برع يف املذهب ، وصار من أحفظ أهل زمانه 
 .له 

 ) .٣/١٩١(؛ كشف الظنون ) ٣٨-٤/٣٧(طبقات الشافعية الكربى  
 ) .١٠/٣٤١(تكملة اموع : ماء يف ينظر أقوال العل)    ٥( 

وعندي أنه مل يسبق إىل هذا التخريج ، والذي عليه عامة أصحابنا قدمياً وحديثاً : ويف ذلك يقول )    ٦( 
 .وحديثاً أن البيع باطل 

 ) .٣/١٠١(البحر  

 ) .١٠/٣٤٢(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٧( 

 . ذلك غري األم  وليس بصحيح ما نسبه إليه ، إال إذا املقصود من 

 ) .أ١٤٤-ب/١٤٣(تتمة اإلبانة : ينظر )    ٨( 



 

ر الصحة ، على أن كالمه يف أنه كان خيتا )١(كذلك ، ونقل القاضي حسني 
يقتضي الفساد وهذا هو األمر الثاين ، والظاهر أما شـيء   )٢(" األسرار " 

واحد ، وإن اختلفت العبارة وأن مأخذ القاضي أيب الطيب والقاضي حسني 
يصان بـاب   )٥(واملانعون احتجوا ؛ بأن القيمة أمر ختميين  )٤(] واحد [   )٣(

اشتراط اختالف القيمة يف النوعني  )٦(الشافعي باب الربا عنه ، وظاهر كالم 
كن هذا وجهاً بالنوعني ، ومل يتعرض له يف اجلنسني وهكذا ابن الصباغ ، ول
: ، فإنه قال  )٧(ثالثاً ، وأطلق أئمة املذهب أيضاً البطالن يف اجلميع إال املتويل 

لـدرهم ومـا   ال يصح املد الذي مع الدرهم وما يقابله من املدين ، ويف ا: 
وهكذا لو باع املد والدرهم : ، قال  )٨(تفريق الصفقة  ه من املدين قواليقابل

ويف املد وما يقابلـه  [ بدرمهني ال يصح يف الدرهم وما يقابله من الدرمهني 
 )٩(] قوالن ، وهكذا إذا باع ديناراً أو درمهــاً بـدينارين أو بـدرمهني    

                                                 
 .ينظر قوله يف الصحة والفساد )    ١( 

 ) .٣٤٤-١٠/٣٤٣(تكملة اموع  
 ) .١٠/٣٤٤(قوله يف تكملة اموع : ينظر )    ٢( 
 ) .٨/١٧٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر قوهلما يف )    ٣( 
 " .ل " من فوق السطر )    ٤( 
 " .والتقومي ختمني قد يكون صواباً وقد يكون خطأ : " ولذلك يقول الرافعي )    ٥( 
 ) .٨/١٧٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 =) .٣٠،  ٣/٢٨(األم : ينظر )    ٦( 
وكذلك نصوص الشافعي إذا تأملتها مل يعرب فيهـا  : " ويف ذلك يؤكد السبكي فيقول = 

الف النوع وأما يف اختالف اجلنس فإنه أطلق القول بالفساد ومل يعتده القيمة إال يف اخت
 " .وهو مقتضي التمسك حبديث فضالة 

 ) .٣٤٥-١٠/٣٤٤(تكملة اموع  
 ) .أ/١٤٥-ب/١٤٣(تتمة اإلبانة : ينظر )    ٧( 
 ) .٣/٣٨٥(روضة الطالبني )    ٨( 
 " .ل " يف هامش )    ٩( 



 

،  )١(قـوالن   يـويف الثانل ـباطفالعقـد يف القـدر الذي قابل اجلنس 
وميكن أن يكون كـالم  :  )٣(على هـذا وقـال الرافعي  )٢(ووافقه الروياين 

من أطلق حمموالً على ما فصله ، وفيه نظر ؛ ألن التقسيط لو اعترب يف املسألة 
ر اجلمهور يف عدم الصحة ، والعذلصح فيما إذا اتفقت القيمة ، والرافعي مع 

أما أن التقومي ال مدخل له يف الربـا ،   يف عدم خترجيه على تفريق الصفقة ،
هنا الفسـاد  اوأما أن التفريق إمنا يكون لفوات شرط بعض املعقود عليه وه

، على أن صـاحب   )٤(للمسألة االجتماعية ، فأشبه العقد على مخس نسوة 
وأعلم أن .  )٦(بالتفريق  يف صحته أربع نسوة قوال: ب فقال أغر )٥(الذخائر 

ال خالف عندنا يف البطالن إال ما حكيناه يف اعتبار  أن عند اختالف اجلنس
القيمة ، واستدل األصحاب يف البطالن عند اختالف اجلـنس إىل حـديث   

بِقالَدة فيها خرز معلَقَـةٌ بِـذَهبٍ    أُتي رسولُ اَهللا " : قال : )٧(فضالة 
رواه  "الَ ، حتى تميز بينه وبينه : ابتاعها رجلٌ بِدنانِريٍ ، فَقَالَ عليه السالَم 

، وبأن اختالف العوضني من اجلانبني أو أحدمها يوجـب توزيـع    )٨(مسلم 

                                                 
 ) .٣/٣٨٥(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٧٦(اموع فتح العزيز مطبوع مع )    ١( 
 ) .٦/١١٢(البحر )    ٢( 
 ) .٨/١٧٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
إذا تزوج مخس نسوة يف عقد ال يصح ، وال يقول بطل يف واحد ويف الباقيات قوال تفريق )    ٤( 

 .تفريق الصفقة 
 . )١٠/٣٥٣(؛ تكملة اموع ) ١١١ص(التعليقة الكربى  

 .) ٦(هامش ) ١٣٨ص(صاحب الذخائر هو جملي سبق ترمجته )    ٥( 
 ) .١٠/٣٥٣(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٦( 
صهيب بن األصرم ابن جحجبا بن عمرو بن : فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيبة ويقال )    ٧( 

عن عمـر وي  و شهد أحداً وما بعدها ، روى عن النيب ) هـ٥٣ت(بن عوف األنصاري 
 .الدرداء ومجاعة ، وروى عنه أبو علي متامة بن شعفي ، وعلي بن رباح وغريهم

 ) .٢/١٠(؛ تقريب التهذيب ) ٨/٢٤١(ذيب التهذيب  

 .) ٥(هامش ) ٣٢٩ص(وقد سبق خترجيه " الَ تباع حتى تفَصلَ : " بلفظ )    ٨( 



 

اً ، وذلك يقتضـي إىل  ـاً وحكمـد عرفـالثمن عليهما بالقيمة يوم العق
أمـا   )٢(" واجلهل باملماثلة كحقيقة املفاضلة "  )١(املفاضلة أو اجلهل باملماثلة 

ـ اخت ـ ـالف النوع أو الصفة فقد أحلق  )٤(واألصـحاب   )٣(ي ـه الشافع

جيوز مخسني قطاع : قد قيل .  )٥(باختالف اجلنس يف ذلك ، ويف البويطي 
، وحكـى   )٦(ومخسني صحاح مبائة صحاح ، وكذلك رأيته يف اإلمـالء  

هذا وجهاً عن حكاية صـاحب التقريـب ، وطـردوه يف     )٧(اخلراسانيون 
واجليد والرديء والصيحاين والربين واملشهور البطالن يف  الصحاح واملكسرة

ذلك كله ، واشترط ابن الصباغ يف البطالن أن ينقص قيمة املكسورة عـن  
                                                                                                                        

) ٣٣٤٤(تباع بالـدراهم ، رقـم   حلية السيف : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب 
 .ذا اللفظ ) ٤/١٢٣(

 ) .٨/١٧٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 

 ) .٢٢(رقم ) ١/٣٢١(مجهرة القواعد الفقهية : قاعدة فقهية ينظر )    ٢( 

 .وذلك من خالل عرض ملسائل كثرية تدل على أن النوع والصفة ملحق باجلنس عنده )    ٣( 

 ) .٥٧-٣/٥٥(األم : ينظر  

والقدر الذي تشترك فيه مسائل الفصل أن تشمل الصفقة على مال : " منهم الرافعي حيث يقول )    ٤( 
 " .الربا من اجلانبني وخيتلف مع ذلك أحد العوضني ، أو كالمها جنساً أو نوعاً أو صفة 

 ) .٨/١٧٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .١٠/٣٦٦(تكملة اموع : نظر قوله يف ؛ ي) ب/١٥(خمتصر البويطي )    ٥( 

إن املراد منه قول بعض أئمة املتقـدمني كمـا   : وقد عقب السبكي على ذلك حيث قال )    ٦( 
ذكره يف اإلمالء وليس بقول للشافعي ، فلذلك ال حيكى عن الشافعي خالف يف ذلك ، 

ما حكـى  : إنه قال وهل هو من نقل الشافعي أو البويطي ظاهر كالم القفال الثاين ، ف
البويطي أنه جيوز فليس شيء ، واألقرب أنه من كالم الشافعي ؛ ألنه يف اإلمالء ووافـق  
القفال على أن ذلك من كالم البويطي صاحب التلخيص ، وجعله عائداً إىل مجيع صور 

 .اختالف النوع يف التمر والنقد 

 ) .٣٦٧-١٠/٣٦٦(تكملة اموع  

 ) .٣٦٨-١٠/٣٦٧(لسابق املصدر ا: ينظر )    ٧( 



 

/ إليه من قبل وذلك على قول من اعتـرب القيمـة    )١(الصحاح كما أشرنا 
عند اختالف اجلنس ظاهراً ، أما على رأي األكثرين فيحتمل أن ] أ٢٢٧/ل[

تعترب القيمة أيضاً ، لكنه بعيد ؛ ألنه يؤدي إىل أن ال يبـاع درهـم   يقال ال 
بنصفني من النقد املوجود اليوم ، وال يتفاوت العرض بذلك ، والذي أجزم 
به أنه مىت مل يتفاوت العرض كما صورناه أنه يصح ، ومىت تفاوتت القيمـة  

 )٢(العتق فيظهر إحلاقه باجلنسني ، وكذلك إذا تفاوت الغرض لرواج وحنوه و

، وقد وقع يف كالم األصحاب إطالق املكسرة علـى القراضـة    )٣(واجلدد 
وهي القطع بقرض من الدينار للمعاملة يف صغار احلوائج ، وهذه قد ختالف 

، أما األصناف املوجودة اليوم  )٤(قيمتها قيمة الصحيح وحينئذ يظهر البطالن 
 . )٥(اليوم فال ختتلف والعتق واجلدد على هذا التفصيل 

                                                 
 ) .٣٥٨-٣٥٧ص(مع تفصيالت يف املسألة ينظر )    ١( 

 .العتق من املال هو الصاحل اجليد )    ٢( 

 ) .٢/٥٨٢(املعجم الوسيط  

 .وقد جزم القفال يف مسألة الدنانري العتق واجلدد مبثلها أو جبدد أو عتق بالبطالن )    ٣( 

 ) .١٠/٣٦٨(؛ تكملة اموع ) ٢٥٠ص(كربى ؛ التعليقة ال) أ/٤٣(فتاوى القفال  

وقد اشترط ابن الصباغ يف البطالن أن يكون املكسر املضموم إىل الصـحيح قيمتـه دون   )    ٤( 
قيمة الصحيح ، وذلك ختريج على رأيه يف اعتبار القيمة ، ومقتضى إطـالق األكثـرين   

نه ال يصح بيـع دينـار   أ: وعدم اعتبارهم القيمة أن ال فرق ويوافقه قول نصر املقدسي 
 .صحيح ودينار يباعان بدينارين صحيحني 

 ) .١٠/٣٩٢(تكملة اموع  
ولذلك أطلق ابن القاص أنه لو باع عتقاً وجدداً ، بعتق وجدد متماثلني يف الوزن مل جيـز  )    ٥( 

وينبغي أن يقيد ذلك مبا إذا اختلفت القيمة العتق واجلدد أو كان الغرض خيتلف ا أمـا  
 .ا مل خيتلف كما هو الواقع اليوم ينبغي أن ال يضر ذلك إذ

 ) .١٠/٣٨٥(تكملة اموع  



 

على البطالن فيما إذا راطل مائة عتيقاً وهي نفيسة  )١(ونص الشافعي 
إن :  )٣(، وقـال اإلمـام    وهي دوا مبائة دينار وسـطاً  )٢( ومائة مروانية

األصحاب اتفقوا عليها ومل جيروا فيها اخلالف ، الذي يف الصحاح واملكسرة 
الشـافعي   إنه رأي رآه خارج عن مـذهب : " مث رأى هو الصحة ، وقال 

ونوقش يف ذلك ، فإنه إن فرض التساوي يف القيمـة حبيـث ال   " وأصحابه 
فيه ، وإال فال وجـه للتصـحيح يف    )٤(مفاضلة فخالف القاضي أيب الطيب 

ولو ميز بني صغار التمر وكباره ، فباع صاعاً من الصغار ،  )٥( مسألة املراطلة
ر فاحلكم كما لو بـاع  وصاعاً من الكبار بصاع من الصغار وصاع من الكبا، 

، فأما إذا مل مييـز   )٦(درمهاً وديناراً بدرهم ودينار ، ومها من ضرب واحد 

                                                 
انية ، ومائة دينار من ضـرب مكـروه   وولو راطل مائة دينار عتق مر: " ويف ذلك يقول )    ١( 

مبائيت دينار من ضرب وسط خري من املكروه ، ودون املروانية مل جيز ، ألين مل أر بـني  
من أهل العلم اختالفاً يف أن ما مجعته الصفقة من عبـد ودار أن الـثمن   أحد ممن لقيت 

مقسوم على كل واحد منهما بقدر قيمته من الثمن فكانت قيمة اجليد من الذهب أكثر 
 " .من الرديء ، والوسط أقل من اجليد 

 ) .٢/٨٢(الوسيط : ؛ وينظر ) ١١١ص(خمتصر املزين  
 عبد امللك بن مروان ، وهو أول من ضـرب النقـود العربيـة    الدينار املرواين نسبته إىل)    ٢( 

 .وأوجب التعامل ا 
 ) .٩/٧٦(؛ البداية والنهاية ) ١/٣٠٩(ذيب األمساء واللغات  

 ) .١٠/٣٧٩(؛ تكملة اموع ) ٨/١٧٧(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 =.يف القيمة صح العقد ، وهذا هو مذهبه  عتق املروانيةألن فرض مساواة الوسط للمائتني ال)    ٤( 
 ) .١٠/٣٨٠(؛ تكملة اموع ) ٢٥٠ص(التعليقة الكربى = 

 .هي البيع بالرطل : املراطلة )    ٥( 
 ) .١/٣٥٢) (رطل/مادة(املعجم الوسيط  
واملراطلة لفظ قدمي قاله مالك حيث روى عن سعيد بن املسيب أنـه يراطـل الـذهب     

فيفرغ فيه ، فيفرغ ذهبه يف كفة امليزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبـه يف  بالذهب 
 .كفة امليزان األخرى ، فإذا اعتدل لسان امليزان أخذ وأعطى 

 ) .٢/٣٣٩) (٢٥٥١(املراطلة ، رقم : موطأ مالك ، كتاب البيع ، باب  
 ) .١٠/٣٧٢(؛ تكملة اموع ) ٦/١١٢(البحر : ينظر )    ٦( 
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بيع صاعني بصاعني وكل منهما مشتمل على صغار وكبار اختلـف   داوأر
إذا كانت الصغار ظاهرة من الكبـار حبيـث   : فمنهم من قال  )١(أصحابنا 

إن كـان  : ح ومنهم من قال يظهر للناظر من غري تأمل مل يصح ، وإال فيص
والصواب الصحة  )٢(بني أحد العوضني تفاوت مل يصح ، والوجهان ضعيفان 

بعثَ أَخا  أَنَّ رسولَ اَهللا " :  )٣(مطلقاً ، ومن الدليل لذلك ما رواه مسلم 
"  اَهللا ، فَقَال رسولُ  )٦(، فَقَدم بِتمرٍ جنِيبٍ  )٥(علَى خيبر  )٤(بنِي عديٍّ 

                                                 
وإن مل تكن الصغار ظاهرة فيها بني : " هو اختيار القاضي حسني وقد أضاف على ذلك و)    ١( 

الكبار فالعقد صحيح ؛ كما لو باع أرضاً وفيها معدن ذهب بذهب إن كـان املعـدن   
 " .ظاهراً ، ال يصح العقد وإن مل يكن ظاهراً يصح العقد 

 ) .٣٧٤-١٠/٣٧٣(تكملة اموع  
 ) .١٠/٣٧٥(تكملة اموع )    ٢( 
) ١٥٩٣(بيع الطعـام مـثالً مبثـل ، رقـم     : صحيـح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب )    ٣( 

إذا أراد بيع متر بتمر خري منـه ،  : ؛ صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب ) ٦٤٩ص(
 .أخرجه البخاري معلقاً ) ٢/١٠٧) (٢٣٠٣) (٢٣٠٢) (٢٢٠٢) (٢٢٠١(رقم 

هـو  : غزية األنصاري ، من بين عدي بن النجار ، وقيـل   أخو بين عدي هو سواد بن)    ٤( 
حليف هلم ، شهد بدراً واملشاهد بعدها وهو الذي أسر خالد بن هشام املخزومي يـوم  

الصفوف كان يعد  ، مفادها أن النيب  بدر وله قصة طريفة حدثت له مع رسول اهللا 
يف الصف ، فطعنه رسول اهللا  يوم بدر ويف يده قدح يعدل ا الصف ، فمر بسواد وهو متقدم

  يا رسول اهللا أوجعتين وقد بعثـك اهللا : استو يا سواد فقال : بالقدح على بطنه ، وقال= 
د ، فاعتنقه سواد وقبـل بطنـه ،   قاست: عن بطنه وقال  ين فكشف رسول اهللا دباحلق فأق=
آمن القتـل وإين   يا رسول اهللا حضر ما نرى ومل: ما محلك على هذا يا سواد ؟ قال : ال ـفق

 .خبيرب  أحب أن يكون آخر العهد بك أن ميس جلدي جلدك فدعا له رسول اهللا 
؛ ) ١/١٩٠(الغوامض واملبهمات : ؛ وينظر ) ٣/١٤٨(؛ اإلصابة ) ٣/٤٨٤(أسد الغابة  

 ) .٢/٧٩٦(املستفاد من مبهمات املنت واإلسناد 
وهي ناحية على مثانية برد من املدينة ملـن   ، هي املوضع املذكور يف غزوة النيب : خيرب )    ٥( 

 .حصون ومزارع وخنل كثري  م ، ويشتمل هذه الوالية على سبعةيريد الشا
 ) .٢/٤٦٨(معجم البلدان  

 .من أجود أنواع التمر : جنيب )    ٦( 
 ) .٤٣ص) (جنب/مادة(املصباح املنري  



 

  " كَذَاه ربيرِ خماِهللا يا رسول اهللا : قال " أَكُلُّ ترِي   ! الَ وـتشـا لَنإِن
ال تفْعلُوا ، ولَكن  " : الصاع بالصاعينِ من الْجمعِ ، فَقَال رسولُ اَهللا 
وجه  "ا وكَذَلك الْميزانُ مثْالً بِمثْل ، أَو بِيعوا هذَا واشتروا بِثَمنِه من هذَ

بني أن  ملا جيمع أنواع التمر وقد خريه النيب  )١(]اسم [ أن اجلمع : الداللة 
يشتري صاعاً من اجلنيب بصاع منه ، وبني أن يشتري بثمنه ومل يفصل بني 
أن يكون بعض األنواع ظاهراً من ذلك أو ال ، وأما إذا كان كل نوع متميزاً 

دل عليه احلديث نظر ؛ ألن املختلط ال يوزع أهـل العـرف    ففي إحلاقه مبا
 . )٣(يقومونه تقومياً واحداً خبالف املتميز  )٢(] بل [ الثمن عليه 

املد يف مقابلة املد والدرهم يف مقابلـة  : لو فصل الثمن فقال  :فرع 
 . )٤(الدرهم صح باالتفاق 

: شيء آخر  الو بيع ربوي بغري جنسه ويف اجلانبني أو أحدمه :فرع 
] ب٢٢٧/ل/ [، وإن اتفقا فـإن   )٥(فإن اختلف العوضان يف علة الربا جاز 

، وإن كان التقابض شرطاً يف  )٦(كان التقابض شرطاً يف مجيع العوضني جاز 
 . )٧(يف بعض دون بعض فقوال اجلمع بني خمتلفي احلكم 

                                                 
 " .ل " يف هامش )    ١( 
 " .ل " يف هامش )    ٢( 
 ) .١٠/٣٧٦(؛ تكملة اموع ) ٨/١٧٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع   )  ٣( 
 .ألنه مبرتلة صفقتني متباينتني )    ٤( 
 ) .٣/٣٨٥(روضة الطالبني  

 .كما إذا باع ديناراً أو درمهاً بصاع حنطة أو صاع شعري )    ٥( 
 ) .٨/١٧٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .ة وصاع شعري بصاعي متراً وصاع متر وصاع ملح كما لو باع صاع حنط)    ٦( 
 ) .٨/١٧٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

ألن ما يقابل الدرهم من الشعري ال يشترط فيه التقابض ، وما يقابل احلنطة منه يشترط فيه )    ٧( 
 .فيه التقابض 
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من صور مد عجوة ، أن يبيع عبداً معه دراهم يشـترطها   :فروع 
، فإن كانت  )١(ري بدراهم ، ولو باع داراً بدار سقف كل منهما مموه للمشت

حبيث إذا حنت ال يتحصل منه شيء صح ، وإن كان حيصل منه شيء ، فإن 
وإن كان أحدمها ذهباً واآلخر فضة  )٢(كان التمويهان ذهباً أو فضة مل يصح 

ولو بـاع داراً بذهب ، فظهـر فيهـا   ، فعلـى اجلمع بني بيـع وصرف 
فاألصح الصحة ، ألنه مل يقصد يف البيـع فهـو تـابع     )٣(] ذهب [ معدن 

باإلضافة إىل مقصود الدار ، فلو كان املعدن ظاهراً عند البيع مل يصح وممـن  
 . )٤(صرح به املتويل 

نا على أن املاء مملوك عولو باع داراً بدار يف كل منهما بئر ماء ، وفر
، وإن كانت البئر ظاهرة وقت البيع ؛ الصحة  )٥(ربوي فاألصح عند الرافعي 

خبالف املعدن ، وهـذا  الدار ألن البئر وإن كانت ظاهرة فهي تابعة ملقصود 
ذي قاله الرافعي إمنا يتجه إذا قلنا إن ماء البئر يدخل يف بيع الدار بغـري  ـال

، ومـع   )٧(وهو وجه غريب حكاه اإلمـام   )٦(شرط ؛ كالثمرة غري املؤبرة 

                                                                                                                        
 ) .٨/١٧٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 )١    (هتووه من ممخرف الشيء  مزه أي مومطليته مباء الذهب والفضة ، وقول م. 
 ) .٢٢٤ص) (موه/مادة(صباح املنري امل 

لو باع داراً مموهة بالذهب دنانري ، وكان التمويه حبيث حيصل منه شيء من : قال البغوي )    ٢( 
 .ال يصح . كما لو باع بقرة بلنب بقرة ؛ فبانت البقرة لبوناً . الذهب ال يصح 

 ) .٣/٣٤٩(هذيب الت 
 " .ل " يف هامش )    ٣( 
 ) .أ/١٤٩(تتمة اإلبانة )    ٤( 
 ) .٨/١٧٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
أي تلقيحه مبعىن أنه يلقح بالذكر فيؤيت بشماوخيه فتنفض فيطري : من تأبري النخل : مؤبرة )    ٦( 

 .نثى وذلك هو التأبري غبارها وهو طحني مشاريخ الفحال إىل مشاريخ األ
 ) .١ص) (أبر/مادة(؛ املصباح املنري ) ١/٢٤٧) (أبر/مادة(النظم املستعذب  

 ) .٩/٣٤(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
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ضيه ، وعليـه  ت، والعرف يق )١(ن أيب عصرون يف االنتصار غرابته صححه اب
ـ ـعمل الناس ، واملشهور أنه كالثمرة املؤبرة ال يدخل إال بالش م ـرط ، ث

مـاؤه   )٢(] يشترط [ تالحق فال يصح بيع البئر حىت تأحلقوا ماء البئر بالثمرة اليت 
 . قاله هنا ، وعلى هذا يشكل عليه ما  )٣(للمشتري ، وممن ذكر ذلك الرافعي 

فإنه إن مل يشترطه فسد البيع ، وإن اشترطه مل يكن تابعاً ، بل يصري 
إنه ال جيوز بيع دار فيهـا بئـر   : وممن قال  )٤(بعتكها ومحلها : كما قـال 

وابن الصباغ وشـيخهما   )٥(مبثلها إذا قلنا املاء مملوك ربوي صاحب املهذب 
                                                 

 .االنتصار كتاب البن أيب عصرون ويف النص االبتصار والصحيح االنتصار )    ١( 
 " .ل " يف هامش )    ٢( 
وإذا كان يف الدار املبيعة بئر ماء دخلت يف املبيع واملاء احلاصـل يف  : " وعلى ذلك يقول )    ٣( 

البئر ال يدخل أما إذا مل جنعله مملوكاً فظاهر وأما إذا جعلناه مملوكاً ؛ فألنه منـاء ظـاهر   
مرتلـة   املؤبرة ، ويف النهاية حكاية وجه أنه يدخل إذا جعلناه مملوكاً ويرتلالثمرة فأشبه النماء 

إن املاء مملوك : النماء اليت مل تؤبر ؛ ألنه العرف فيه ، وإن شرط دخوله يف البيع صح على قولنا 
 " .بل ال يصح البيع دون هذا الشرط ، وإال اختلط ماء املشتري مباء البائع وانفسخ البيع 

 ) .٩/٣٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
من مالك األم ، وال من غريه ، ولو باع حامالً بيعاً مطلقاً ،  ألنه ال جيوز بيع احلمل ، ال)    ٤( 

 . بعتك هذه الدابة ومحلها مل يصح على األصح : دخل احلمل يف البيع ، ولو قال 
 ) .٤٠٥-٣/٤٠٤(روضة الطالبني : ينظر  

املـاء   :وأما املاء الذي يف البئر ، فاختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو إسحاق : " وفيه يقول )    ٥( 
غري مملوك ؛ ألنه لو كان مملوكاً لصاحب الدار ملا جاز للمستأجر شربه ؛ ألنه إتـالف  
عني فال يستحق باإلجارة كثمرة النخل ، والواجب أن ال جيوز للمشـتري رد الـدار   
بالعيب بعد شربه كما ال جيوز رد النخل بعد أكل مثرته ، فعلى هذا ال يـدخل يف بيـع   

هو : أحق به لثبوت يده على الدار ، وقال أبو علي ابن أيب هريرة  الدار غري أن املشتري
مملوك ملالك الدار ، وهو املنصوص يف القدمي ، ويف كتاب حرملة ؛ ألنه من مناء األرض 
فكان ملالك األرض كاحلشيش ، فإذا باع الدار ، فإن املاء الظاهر للبائع ، ال يـدخل يف  

بعد العقد فهو للمشتري فعلى هذا ال يصح البيـع   بيع الدار ، من غري شرط ، وما يظهر
حىت يشترط أن الظاهر من املاء للمشتري ؛ ألنه إذا مل يشرط اختلط ماء البـائع مبـاء   

 " .املشتري فينفسخ البيع 
 ) .١١/٢٨١(املهذب  



 

، أما إذا قلنا  )١(لطيب بن سلمة القاضي أبو الطيب ، واجلواز منقول عن أيب ا
املاء ال ميلك فيصح البيع وال يتناول املاء ، وإن قلنا ميلك وليس بربوي صح 
البيع وتناوله ، والقول يف وجوب االشتراط على ما سلف وهذا كله إذا كان 

، ألنه غري مشروب ،  )٢(اً فال ربا فيه قاله املاوردي املاء عذباً ، فإن كان ماحل
ـ  )٣(اة يف ضرعها لنب مبثلها ممتنع عند أكثر األصحاب وبيع ش ال ابـن  ، وق

:  )٤(ر يف البقرة لنب ، قال البغويسلمة جائز ولو باع بقرة بلنب بقرة ، مث ظه
بينه وبني املعدن بأن الشرع جعـل اللـنب يف    )٥(ال يصح وفرق ابن الرفعة 

حبنطة يف كل منـهما  ء خبالف املعدن ، ولو باع حنطة املصراة مبرتلته يف اإلنا
، فإن كان ذلك قدراً يؤثر يف املكيال  )٧(أوزؤان  )٦(شعري وقصل أو أحدمها 

املكيال امتنع وإال فال ، ولو باعها بشعري وفيها شعري ، فإن كان مقصـوداً  

                                                 
واألصح عـدم اجلواز منقول عن أيب الطيب بن سلمة حيث جاء عن الغـزايل يف هـذه   )    ١( 

 " .وسوى أبو الطيب بن سلمة بني اللبون وبني مسألة الدار يف املنع "  :املسألة 
 ) .٢/٨٣(الوسيط  

 ) .٦/١٤٩(احلاوي )    ٢( 
فأما بيع شاة يف ضرعها لنب بشاة يف ضرعها لنب ، فباطـل  : " منهم املاوردي حيث قال )    ٣( 

ز بيع السمسم بالسمسم جيوز ، ألنه ملا جا: أيضاً ملا ذكرنا ، وقال أبو الطيب بن سلمة 
. وإن كان فيهما دهن غري ظاهر ، كذا جيوز بيع شاة بشاة وإن كان فيهما لنب غـري ظـاهر   

 " .وهذا خطأ ، ألن الشاة واللنب مجيعاً مقصودان بالعقد ، وليس كالدهن يف السمسم 
 ) .٢٢٥ص(التعليقة الكربى : ؛ وينظر ) ٦/١١٤٨(احلاوي  

 ) .٣/٣٥٣(التهذيب )    ٤( 
 ) .١٠/٣٩٥(؛ ينظر قوله يف تكملة اموع ) أ/٣٧(كفاية النبيه )    ٥( 
يسـمى  : قال الفارايب . ومنه القَصيل ، وهو الشعري جيز أخضر كعلف الدواب : قَصلٌ )    ٦( 

 .لسرعة قصاله وهو رطب : قصيالً ؛ ألن يقْصل وهو رطب ، وقال ابن فارس 
 ) .١/٢٥٠) (قصل/مادة(؛ املعجم الوسيط ) ١٩٣ص) (قصل/مادة(املصباح املنري  

 .حب خيالط الرب فيكسبه الرداءة ، وفيه لغات ضم الزاي مع الواو الواحدة زوانة : زؤانٌ )    ٧( 
. 

 ) .٩٩ص) (زون/مادة(املصباح املنري  



 

، ولو باع متـراً   )١(ليستعمل وحده امتنع وإال فال سواء أثر يف املكيال أم ال 
ر يف املكيال لدخوله يف جتاويف التمـر  بتمر وفيه خليط مقصود لكن ال يؤث

، وقس على هذا كل ربوي فيـه   )٢(فال شك يف امتناعه لقاعدة مد عجوة 
مؤثراً يف املكيال ] أ٢٢٨/ل/ [خليط إن بيع بنجسه فاملانع إما كون اخلليط 

وأما كونه مقصوداً ليستعمل وحده ، وإن بيع بغري جنسـه فاملـانع كونـه    
تأثريه يف املكيال وال ملاليته والكالم يف املوزون على مقصوداً فقط ، وال أثر ل

ما قلناه ، فإذا بيع جبنسه وفيه خليط ولو قل أطلق األكثرون املنع ؛ ألنه يؤثر 
،  )٣(ب اإلفصـاح ـن صاحـاء عـب االستقصـل صاحـونقيف امليزان ، 

ط ـه القراريـر فيـراً ال يؤثـزان كثيـون امليـإال أن يك"    : أنه قال 
وهذا التفصيل حسن ولو كان النقصان " ، فهو كالكيل  )٥(ق ـوالدواني )٤(

 )٦(النقصان يف الكيل ال يتبني يف املقدار اليسري ، وتبني يف الكثري ، قال اإلمام 

فاملمتنع النقصان ، فإن كان ما اشتمل عليه العقد حبيث لو ميز التراب : "  )٦(
لى مقدار لو مجع التراب منه مل يبني النقصان صح العقد ، وإن ورد العقد ع

وال جيوز بيع الفضة املغشوشة مبثلها ، " ترابه ملأل صاعاً أو أصعاء فالبيع باطل 

                                                 
 ) .٣٩٨-١٠/٣٩٧(؛ تكملة اموع ) ٢/٨٣(؛ الوسيط ) ١٠/٣٩٧(املهذب : ينظر )    ١( 
 ) .٤٠٢-١٠/٤٠١(ملة اموع تك)    ٢( 
 ) .٤١٥-١٠/٤١٤(ينظر قوهلما يف تكملة اموع )    ٣( 
 .القرياط نصف دانق : القراريط )    ٤( 
 ) .١٩٠ص) (قرط/مادة(املصباح املنري  
مل أزل حريصاً على معرفة املراد بالقرياط ، وإىل أي شيء ننسبه ، حىت : وقال ابن القيم  

 .كالماً ، قال القرياط نصف سدس درهم ، أو نصف عشر دينار رأيت البن عقيل فيه 
 ) .٣/١٣٧(بدائع الفوائد  

 ٥٠= من األوزان وهو سدس الدينار والدرهم ، فالدانق وحدة وزن مقدارها : الدوانيق )    ٥( 
 .جراماً  ٥٠

؛ املقـادير  ) ٤/٤١٧) (دنـق /مادة(؛ لسان العرب ) ٩/٣٥) (دنق/مادة(ذيب اللغة  
 ) .٦١ص( الشرعية

 ) .١٠/٤١٤(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٦( 



 

إال أن يكـون   وال باخلالصة لقاعدة مد عجوة معلومة كان الغش أو جمهوالً
، وبـالعروض إن   )١(يف الوزن فال أثر له قاله الرويـاين   اًحظيسرياً ال يأخذ 

إال فخالف سبق واألصح اجلواز وبالذهب مرتب كان الغش معلوماً جاز ، و
على العروض إن منعناه فيها فالذهب أوىل ، وإن جوزناه فقوال اجلمع بـني  
بيع وصرف إال أن يكون ال قيمة له فيجوز قطعاً ؛ ألنه صـرف فقـط وال   

بالعلس إال بعد إخراجه  )٣(مبثله أو بالعسل ، وال العلس  )٢(جيوز بيع الشهد 
ـ ـباحلنطة ؛ ألن ره والـمن قش ـ ـه صن ـ  )٤(ا ـف منه ه ـ، واألرز مبثل
ح ، ويف العليـا ال  ـى األصـوراً جائز ويف القشرة السفلى جائز علـمقش

 )٢(] ورجـح  [ الباقال كـاألرز   )١(وجعل الروياين ،  )٥(جيوز على األصح 

                                                 
 .حبثت عنه يف البحر واحللية ومل أجد ما نسبه إليه )    ١( 
 )٢    ( دههو العسل يف مشعه وفيه لغتان فتح الشني ، وضمها : الش. 
 ) .١٢٤ص) (شهد/مادة(املصباح املنري  
وال يباع عسل حنل بعسل حنـل إال  : " اهللا قال الشافعي رمحه : ولذلك فقد قال املزين  

مصفيني من الشمع ، ألما لو بيعا وزناً ويف أحدمها مشع وهو غري العسل بالعسل غـري  
 " .معلوم ، وكذلك لو بيعا كيالً 

وهذا صحيح ؛ ألن الشمع إن كان يف أحـدمها كـان   : " ولقد قال يف ذلك املاوردي  
 " .ن منهما كان التماثل فيه جمهوالً التفاضل يف العسل معلوماً ، وإن كا

 ) .٦/١٣٩(؛ احلاوي ) ١١٠ص(خمتصر املزين  
 )٣    ( لَسمن احلنطة يكون يف القشرة منه حبتان وقد تكون واحـدة أو ثـالث ، وقـال    : الع

هو مثل الرب إال أنه عسر االسـتنقاء  : هو حبة سوداء تؤكل يف اجلَدب ، وقيل : بعضهم 
 =.وقيل هو العدس 

 ) .١٦١ص) (علس/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/٣٦(ذيب األمساء واللغات = 
 ) .٦/١٢٤(؛ البحر ) ٦/١٤١(احلاوي )    ٤( 
بيع األرز باألرز قبل إخراجه من القشر العليا ال جيوز كالعلس ، وأما : وفيه يقول الروياين )    ٥( 

ال جيوز أيضاً ؛ ألنـه  : بنا وأما قبل إخراجه من القشرة الثانية احلمراء ، قال بعض أصحا
 .كالعلس ونصابه عشرة أوسق كالعلس 

هذه القشرة الالحقة به جتري جمرى أجزاء األرز ؛ ألنه يؤكـل ،  : وقال مجاعة أصحابنا  
ويطحن معها وإمنا خترج منها ناهياً يف استطابته كما خترج النخالة من احلنطة وال مينـع  

حم 
 الل
بيع

حليو
با

 ان



 

جِنِسـه ،   ويحرم بيع اللَّحمِ بِالْحيوان مـن ( ا العليا وهو بعيد قال ـفيهم
، ملـا روى أبـو داود   )٣(وكَذَا بِغيرِ جِنِسه من مأْكُولٍ وغَيرِه في اَألظْهرِ 

نهى عن  : " أن رسـول اهللا  )٦(عن سعيد بن املسيـب :  )٥(وغريه  )٤(
 انومِ بِالْحيع اللَّحيـ وه "ب ـ  )٧(ل ـذا مرس ـ  )١(م ـوروى احلاك ي ـف

                                                                                                                        
لزكاة مخسة أوسق كاحلنطة مع قشرا احلمراء ذكره ذلك بيع احلنطة باحلنطة ونصابه يف ا

يف احلاوي وهذا القول الثاين هو الصحيح عندي وال حيتمل الوجه اآلخر والصحيح أنـه  
جيوز األرز يف قشرته العليا أيضاً ؛ ألا من صالحه ويدخر معها ، وكـذلك البـاقلي   

 .بالبقالء يف قشره جيوز وهو املذهب 
 ) .٦/١٤١(احلاوي : ظر ؛ وين) ٦/١٢٤(البحر  

 ) .٦/١٤١(احلاوي )    ١( 
 " .ل " فوق السطر من )    ٢( 
 ) .٢/٤٠(املنهاج )    ٣( 
) ٣٣٤٩(يف احليوان بـاحليوان نسـيئة ، رقـم    : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب )    ٤( 

مـن   "وان نِسيئَةً نهى عن بيعِ الْحيوان بِالْحي أَنَّ النيب " : بلفظ ) ١٢٥-٤/١٢٤(
 .طريق احلسن عن مسرة 

) ٢٦١٥(بيع احليـوان بـاللحم ، رقـم    : موطأ مالك ، كتاب البيوع ، باب : منهم )    ٥( 
؛ حتفة األحـوذي بشـرح جـامع    ) ٣/٨١(عـن سعيد بن املسيب ؛ األم ) ٢/٣٦١(

سـيئة ،  ما جاء يف كراهية بيع احليـوان بـاحليوان ن  : الترمذي ، أبواب البيوع ، باب 
بيع احليوان باحليوان نسيئة : ؛ سنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب ) ٤/٣٦٤) (١٢٥٥(
احليوان باحليوان نسيئة ، رقـم  : ؛ سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب ) ٧/٢٩٢(
)٣/٢٢٧٠) (٢٢٧٠. (= 

 .هذا حديث حسن صحيح : كلهم من طريق احلسن عن مسرة ، وقال الترمذي = 
يد بن املسيب ابن حزن بن أيب وهب بن عائذ بن عمران بن خمزوم القرشي ، أبو حممد سع)    ٦( 

سيد التابعني ، ولد لسنتني مضتا وقيل بقيتا من خالفة عمر بن اخلطـاب ،  ) هـ٩٤ت(
 .، وهو زوج بنت أيب هريرة  أرسل كثرياً عن النيب 

 .) ٧٧-٤/٧٤(؛ ذيب التهذيب ) ١٢٣-٩/١٢١(البداية والنهاية  
حديث سعيد بن املسيب مرسل ، واملراسيل عند الشافعي ليست حبجة ، لكن مراسـيل  )    ٧( 

أنه أخذ ا يف القدمي ، وجعلها على انفرادها : سعيد بن املسيب فقد حكى عن الشافعي 
 :حجة ، وإمنا خص سعيد بقبول مراسيله ، ألمور 

 .ق غريه مسنداً أن سعيداً مل يرسل حديثاً قط إال وجد من طري: منها  



 

ى أَنْ تبــاع  نه" :   أن النيب )٤(رة عن مس )٣(ن ن احلسع )٢(درك ـاملست
آخرهم أئمة حفـاظ  ] عن [ رواته : " م وقال احلاك" الشـاة باللحـم 

ـ    )٦(اري ، وقد احتج البخ )٥(ات ثق وروى " رة ـباحلســن عــن مس

                                                                                                                        
أنه كان قليل الرواية ، ال يروي أخبار اآلحاد ، وال حيدث إال مبا مسعه عن مجاعـة أو  : ومنها  

 .عضده قول الصحابة رضي اهللا عنهم ، أو رآه منتشراً عند الكافة ، أو وافقه فعل أهل العصر 
ر الصحابة ، أن رجال سعيد بن املسيب الذي أخذ منهم وروى عنهم ، هم أكاب: ومنها  

 .وليس كغريه الذي يأخذ عمن وجد 
أن مراسيل سعيد كانت مأخوذة عن أيب هريرة ، وكان يرسلها ملا قـد عرفـه   : ومنها  

وأن سعيد كان صهر أيب هريـرة ، فصـار إرسـاله    . الناس من األنس بينهما والوصلة 
 .كإسناده عن أيب هريرة 

مرسـل  : ريه ليس حبجة ، وإمنا قـال  أن مرسل سعيد وغ: ومذهب الشافعي يف اجلديد  
قـد  ( سعيد عندنا حسن ، هلذه األمور ، والذي يصري به املرسل حجة أحد سبعة أشياء 

 ) .تقدم الكالم عنها يف البحث 
)  ٤٠٢ص(وينظـر  ) . ٣(هامش ) ٢٤٢ص(؛ وينظر ) ١٨٨-٦/١٨٧(احلاوي : ينظر  

 .مراسيل سعيد مسندة 
" مـن مصـنفاته   ) هـ٤٠٥-٣٢١(النيسابوري ، أبو عبد اهللا  حممد بن عبد اهللا احلاكم)    ١( 

 " .مناقب الشافعي " " علوم احلديث " " التاريخ " " املستدرك 
 ) .٤١١-٤١٠ص(طبقات احلفاظ  

 ) .٢/٤١) (١٢٢،  ٢٢٥١(املستدرك على الصحيحني ، كتاب البيوع ، رقم )    ٢( 
الفقيه الثقة ، قـال  ) هـ١١٠-٢١(و سعيد احلسن البصري بن أيب احلسن بن يسار ، أب)    ٣( 

 " .ما جالست فقيهاً قط إال رأيت فضل احلسن عليه : " قتادة 
 ) .٢٣٥-٢/٢٣١(؛ ذيب التهذيب ) ٩/٣١٥(البداية والنهاية  

صحايب مشهور ، لـه  ) هـ٥٨ت(مسرة بن جندب بن هالل الفزاري ، حليف األنصار )    ٤( 
 .أحاديث ، مات بالبصرة 

 ) .٢/١٣٠(؛ ذيب الكمال ) ٤/٢٣٦(التهذيب ؛ ذيب ) ٢/٣٩٥(التهذيب  تقريب 
 .أضفتها لتقومي النص [    ] وما بني " ومل خيرجاه " سقط منه )    ٥( 
حدثنا : يقصد به ما جاء عن البخاري حديث العقيقة وهو حدثين عبد اهللا بن أيب األسود )    ٦( 

ممـن  : أمرين ابن سريين أن أسأل احلسن :  قريش بن أنس ، عن حبيب بن الشهيد قال
 .من مسرة بن جندب : مسع حديث العقيقة ؟ فسألته فقال 



 

ى عن "  أن النيب :  )٣(ن ابن عمر ـع )٢(د ضعيـف ـبسن )١(زار ـالب
ـ  )٥(ي ـوروى الدارقطن )٤( "ان بيع اللحم باحليو ـ [ ن ـع  )١(] ل ـسهي

                                                                                                                        
إماطة األذى عن الصـيب يف العقيقـة بـرقم    : صحيح البخاري ، كتاب العقيقة ، باب  

 ) .٦(هامش ) ٥٩٧ص(وحديث العقيقة سيأيت ) ٤/١٧٥٨) (٥٤٧٢(
ي يف الصحيح عن احلسن عن مسرة مما يرون وفـي ذلك يقول العلماء ومل خيرج البخار 

عنه ؛ ملا فيه االختالف إال حديثاً واحداً بني احلسن فيه مساعه منه ، فروى عن حبيب بن 
: سل احلسن ممن مسع حديث العقيقة ؟ قـال  : قال يل حممد بن سريين : قال . الشهيد 

 .من مسرة بن جندب : فسألته ، فقال 
؛ السنن الكربى ، كتاب البيـوع ،  ) ٣/١٢٩(كتاب البيوع  خمتصر اخلالفيات ،: ينظر  

 ) .٥/٣٢٣(ما جاء يف عهدة الرقيق : باب 
إن والده ذهب إىل أن احلسن مل يسمع من مسـرة  : قال  –ابن السبكي  –مـع أن ابنه  

 .شيئاً ، ال حديث العقيقة وال غريه 
 ) .٥/٣٩٢(طبقات الشافعية الكربى  

احلافظ املعـروف صـاحب   ) هـ٢٩٢ت(عبد اخلالق البزار ، أبو بكر  أمحد بن عمر بن)    ١( 
 .ويتكل على حفظه  ثقة خيطئ: قال الدارقطين . كبري املسند ال

 ) .٣/٦٥٣(؛ تذكر احلفاظ ) ١/٣٠(؛ طرح التثريب ) ٢/٢٠٩(شذرات الذهب  
ال يسـتقل  من رواية ثابت بن زهري عن نافع ، وثابت رجل من أهل بصرة منكر احلديث )    ٢( 

 .به ، ذكر أبو حامت الرازي 
 ) .١٩٧-١١/١٩٦(تكملة اموع  
 .وفيه ثابت بن زهري وهو ضعيف :  وقال اهليثمي 
 .فيه ثابت بن زهري وهو ضعيف : وقال ابن حجر  
 ) .٨/١٨٨(تلخيص احلبري ؛ ) ٤/١٠٨(جممع الزوائد  

جليل ، من املكثرين لروايـة   صحايب) هـ٧٣ت(عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي )    ٣( 
 .احلديث وأشد اتباعاً لألثر 

 ) .١/١٩٢(؛ النجوم الزاهرة ) ١/٥١٦(تقريب التهذيب  
ما جاء يف بيـع اللحـم   : ، كتاب البيوع ، باب بزوائـد مسند البزار كشف األستار )    ٤( 

 ) .٢/٨٦) (١٢٢٦(باحليوان ، رقم 

ـ ٣٨٥-٣٠٦(بغدادي الدارقطين ، أبو احلسـن  علي بن عمر ابن أمحد بن مهدي ال)    ٥(  مـن  ) هـ
 " .األفراد " " العلل " " السنن " مصنفاته 

 ) .١/٤٥٩(؛ وفيات األعيان ) ٣٩٥،  ٣٩٣ص(طبقات احلفاظ  



 

ـ " :  ول اهللا ـى رسـ" : ال ـ، ق )٢(د ـن سعـب ـ ـع ع ـن بي
" : ن عبـاس ـن ابـوع )٤(ط ـاده غلـوإسن )٣( "وان ـم باحليـاللح
وراًـأَنَّ ج٥( ز( حـنهلَى عع تأَبِـر كْرٍ ـدي ب ـ ـفَج جلٌ ـاَء ر
نالَ ـفَقَ ، )٦(اقٍ ـبِع :هطُونِي بمـأَعر ـو بكـال أبـاً ، فقـا لَح 

مرسل ابـن املسـيب ،    هذا مع )١(وقد اعتمد الشافعي  )٧( "الَ يصلُح هذَا 

                                                                                                                        

 .الصحيح سهل بن سعد )    ١( 

لـه  ) هـ٨٨ت(سهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصاري اخلزرجي ، الساعدي ، أبو العباس )    ٢( 
 .بيه صحبة ، مشهور ، تويف بعد أن جاوز املائة وأل

 ) .٤/٢٥٢(؛ ذيب التهذيب ) ١/٣٩٩(تتقريب التهذيب  

؛ السنن الكـربى ، كتــاب   ) ٧١-٣/٧٠) (٢٦٥(ن الدارقطين ، كتاب البيوع ، رقم ـسن)    ٣( 
الك ، رواه يزيد بن مروان اخلالل عن م: وقال ) ٥/٢٩٦(بيع اللحم باحليوان : البيوع ، باب 

 .عن الزهري ، عن سهل بن سعد مرفوعاً وغلط فيه 

تفرد به يزيد ابن مروان عن مالك ذا اإلسناد ، ومل يتابع عليـه وصـوبه يف   : وقال الدارقطين )    ٤( 
 .املوطأ عن ابن املسيب مرسالً 

 .وحكم البيهقي بأن ذلك من غلط يزيد بن مروان ويزيد املذكور تكلم فيه حيىي بن معني 
 ) .٥/٢٩٦(السنن الكربى  

 )٥    ( ورر ، وقيل : اجلَززاجلزور الناقة اليت تنحر : من األبل خاصة يقع على الذكر واألنثى واجلمع ج. 
 ) .٣٨ص) (جزر/مادة(املصباح املنري  

 )٦    ( اقنوق : العنوع نقاألنثى من ولد املعز قبل استكماهلا احلول ، واجلمع أَع. 

 ) .١٦٤ص) (عنق/مادة(اح املنري املصب 

قدمت املدينـة فوجـدت   : من طريق مسلم ، عن ابن جريج ، عن القاسم بن أيب بزة قال ) ٣/٧١(األم )    ٧( 
جزوراً ، فجزئت أجزاءاً كل جزء منها بعناق ، فأردت أن أبتاع جزءاً منها فقال يل رجل مـن أهـل   

: قال . مبيت فسألته عن ذلك الرجل ، فأخربت عنه خرياً ى أن يباع حي  : إن رسول اهللا : املدينة 
 .أنه كره بيع احليوان باللحم : أخربنا ابن أيب حيىي عن صاحل موىل التوأمه عن ابن عباس ، عن أيب بكر الصديق 

 .)٣/١٤٠(ز بيع اللحم باحليوان غري جائ: ؛ خمتصر اخلالفيات ، كتاب البيوع ، باب ) ٩/٤٦٥(مسند الشافعي  
أعطوين جزءاً بشاة ، : أن جزوراً على عهد أيب بكر قسمت على عشرة أجزاء ، فقال رجل : " وبلفظ  

 " .ال يصلح هذا : فقال أبو بكر 
 ) . ٥/٢٩٧(بيع اللحم باحليوان ، : السنن الكربى ، كتاب البيوع ، باب  



 

يف تأويل  )٢(واختلف األصحاب " إرسال ابن املسيب عندنا حسن " : وقال 
ورد هذا الكالم ، فقيل ؛ ألا تتبعت فوجدت مسانيد من جهـة غـريه ،   

، )٤(هذا ؛ ألن فيها ما مل يوجد مسنداً حبال من وجه يصـح   )٣(اخلطيـب 
مذهبه أن املرسل ال ] ب٢٢٨/ل/ [أنه رجح به ألن ؛ : واألصح يف تأويله 

إن الشافعي قـال يف  :  )٥(وقال الروياين يتحج به وحده لكن يعترب به ويرجح 
جد هذه اللفظة الـيت  عندنا حجة ، ومل أوإرسال ابن املسيب : الرهن الصغري 

نقلها الروياين يف كتاب الرهن الصغري بل قريباً من معناها ، والرهن الصـغري  
إنه من القدمي وهو وهم وإمنا فيه قدمي وجديد كغريه من : ، وقيل  )٦(من األم 

أن مرسل ابن املسـيب يف القـدمي حجـة     )٧(كتب األم ، ونقل املاوردي 
مرسل ابن املسيب وغريه ليس حبجـة إال إذا   بانفراده ملا سبق وأن يف اجلديد

                                                                                                                        
، فأما يف األم فإنه مل يقل ـا ،   املنقول عن الشافعي أنه كان يف القدمي حيتج ا: " قال السبكي )    ١( 

ونقل بعض " وإرسال ابن املسيب عندنا حسن " ولكنه قال ما قاله يف املختصر يف هذا املوضع 
 " .تتبعتها فوجدا مسنده : الناس عنه أنه قال 

 ) .١١/٢٠١(تكملة اموع  
 .عبد الرمحن بن أيب حامت ، وأبو حامد : منهم )    ٢( 
 ) .١١/٢٠٢(اموع تكملة : ينظر  

أمحد بن علي بن ثابت ، أبو بكر ، اخلطيب البغدادي ، احلافظ الكبري أحـد األئمـة األعـالم    )    ٣( 
موضح " " الكفاية يف علم الرواية " " تاريخ بغداد " من مصنفاته القيمة الكثرية ) هـ٤٦٣ت(

 " .تقييد العلم " " أوهلا اجلمع والتفريق 
 ) .٢/٣٣٩(؛ الفكر السامي ) ٢/٣٦٢(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ٢٦٨ص(تبيني كذب املفترى  

قال اخلطيب البغدادي : وقول اخلطيب هذا موجود يف كتابه الكفاية ونقله عنه النووي حيث قال )    ٤( 
 .يف الكفاية أن مراسيل سعيد بن املسيب ليست حبجة ، ألن فيها ما مل يوجد مسنداً حبال 

 ) .١/٦١(اموع  
وإرسال ابن املسيب عندنا حجة ، " الرهن الصغري " وقد قال الشافعي يف كتاب : " وما جاء عنه )    ٥( 

وإمنا خصه ملعىن يف مراسيله ، وهو أا مسانيد من طريق غريه ومراسيل غريه ، بقيت مقاطع إىل 
 " .=يومنا هذا فاحتجاج الشافعي واقع يف احلقيقة باملسند ال باملرسل 

 ) .١٦٢-٦/١٦١(ر البح= 
 ) .١٦٨،  ٣/١٦٤(الرهن الصغري يف كتاب األم )    ٦( 
 ) .٢(هامش ) ٣٩٩ص(وقد سبق تفصيل ذلك يف البحث ) . ٦/١٨٧(احلاوي )    ٧( 



 

أعتضد بأحد سبعة أشياء قياس أو قول صحايب أو فعله أو قـول األكثـرين   
وانتشر من غري دافع ، أو يعمل به أهل العصر ، أو ال يوجد داللـة سـواه   

ـ ـم )١(ة ـي يف الرسالـوالذي ذكره الشافع ـ ـن املرجح : ة ـات أربع
حايب ، أو عوام من أهل العلم وإذا مجعت ، أو قول ص مسند وأمرسل آخر 

 إن املاوردي أطلق ة مثكانت املرجحات تسع )٢(ذلك مع ما قالـه املاوردي 
العمل باملرسل إذا أعتضد وكالم الشافعي يف الرسالة يقتضـي أن ذلـك يف   

، أما من بعـدهم   )٣(ب وأضرابـه مـن كبـار التابعـني مرسل ابن املسي
ذا عرف ذلك فهذه املسألة قد أعتضد فيها بقـول أيب  فال يقبل مرسله حبال إ

وكل :  )٤(، وبقول أكثر أهل العلم وباالنتشار حىت قال أبو الزناد  بكر 
وكان ذلك يكتب يف عهـود  "  )٥(باللحم من أدركت ينهون عن بيع احليوان 

 ومبسند آخر ، وهو )٢( "بن إمساعيل  )١( بن عثمان وهشام )٦( العمال يف زمن أبان

                                                 
 ) .٤٦٥،  ٤٦١ص(الرسالة )    ١( 
 ) .٦/١٨٧(احلاوي )    ٢( 
دي ، األسود بن يزيد علقمة بن قيس بن مالك ، القاضي شريح بن احلارث الكن: منهم )    ٣( 

بن قيس النخعي ، علقمة بن وقاص ، عروة بن الزبري بن العوام ، ومالـك ، وأمحـد ،   
واألوزاعي ، والليث بن سعد ، والفقهاء السبعة وهم سليمان بن بشار ، خارجة ، وعبد 

 .اهللا بن عبد اهللا ، القاسم ، وابن املسيب ، وعروة بن الزبري ، وأبو بكر بن عبد الرمحن 
شرح منتهى اإلرادات و؛ ) ٢٠١-١١/١٩٩(تكملة اموع و؛ ) ٢/١٣٧(بداية اتهد  

)٢/٦٦. ( 
هو موىل : قيل ) هـ١٣٠-(....عبد اهللا بن ذكوان القرشي ، موالهم ، أبو عبد الرمحن )    ٤( 

موىل آل عثمان بن عفان ، واتفقوا علـى أن  : موىل رملة بنت نسيبة بن ربيعة ، وقيل 
عبد الرمحن ، وأن أبا الزناد لقب اشتهر به ، وهو من التابعني ، شهد جنازة عروة أبو = =كنيته

 .بن الزبري والقاسم بن حممد وعبد الرمحن األعرج وأكثر روايته عنه 
 ) .٦١ص(؛ طبقات احلفاظ ) ٢/٢٣٣(ذيب األمساء واللغات  

 " .اللحم وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع احليوان ب: " بلفظ )    ٥( 
 ) .٢/٣٦٢) (٢٦١٧(بيع احليوان باللحم ، رقم : موطأ مالك ، كتاب البيع ، باب  

مدين ، ثقة ، ) هـ١٠٥-(..أبو عبد اهللا : أبان بن عثمان بن عفان األموي ، أبو سعيد ، وقيل )    ٦( 
 .ما رأيت أحداً أعلم حبديث وال فقه منه : قال عمرو بن شعيب . من الثالثة 



 

على أنه كاف وحده ، وأصحابنا يذكرون أنـه أعتضـد    )٣( حديث مسرة وهو
[ ا يأيت يف بيعه جبنسه وقد اتفق وهذ، بأصله اس أيضاً ؛ ألنه ربوي بيع ـبالقي

:  )٥(بيعه جبنسه وقال املـزين  الشافعي واألصحاب على املنع من  )٤(] قول 
: ملأكول ، فإن قلنا القياس اجلواز ، إال أن يثبت احلديث أما بغري جنسه من ا

أصـحهما املنـع   :  أجناس فقوالن: قطعاً ، وإن قلنا اللحمان جنس مل جيز 
والثاين اجلواز كبيع اللحم بـاللحم ، وهـذا    )٧(، وألثر أيب بكر  )٦(للعموم 

اده عنده إمنا ـد واعتضـضعيف ، ألن الشافعي إمنا يعمل باملرسل إذا أعتض
وإن كان ميتنع غري جنسه فهو حمل االعتضاد ، وهو يف بيعه ب بأثر أيب بكر هو 

وأمـا  .  )٨(يف جنسه بطريقه األوىل فكيف خيرج حمل االعتضاد ويبقى غريه 
، واملنصـوص يف   )٩(من غري املأكول ؛ كالعبد واحلمار فالقوالن منصوصان 
، وجـزم بـه    )١٠(أكثر كتب الشافعي املنع ، وصححه القفال والبغـوي  

                                                                                                                        
؛ ) ١/٥١(؛ تقريب التهـذيب  ) ٩/٢٧٥(؛ البداية والنهاية ) ٦٧ص(علماء األمصار  مشاهري 

 ) .١/٩٧(ذيب التهذيب 
وكان مساعد عبد امللك بن مروان ونائبـه علـى   ) هـ٨٩ت(هشام بن الوليد املخزومي املدين )    ١( 

 .مث قدم دمشق فمات ا ، وهو أول من أحدث دراسة القرآن جبامع دمشق . املدينة
 ) .٩/٩٣(البداية والنهاية  

؛ خمتصـر  ) ٢/٣٦٢) (٢٦١٧(بيع احليوان باللحم ، رقـم  : موطأ مالك ، كتاب البيع ، باب )    ٢( 
 ) . ٣/١٣٩(اخلالفيات 

 )  .٤(هامش ) ٤٠٠-٣٩٩ص(جيه سبق ختر)    ٣( 
 " .ل " فوق السطر من )    ٤( 
وذلك أنه كان فصيل جبزور قـائمني جـائزاً ، وال   فالقياس عند أنه جائز ، : " ويف ذلك يقول )    ٥( 

 " .جيوزان مذبوحني ؛ ألما طعامان ال حيل إال مثل مبثل 
 ) .١١٢ص(خمتصر املزين  

 ) .٥/٢٢٧(البيان )    ٦( 
 ) .١(هامش ) ٤٠٢-٤٠١ص(سبق )    ٧( 
 ) .١١/٢١١(تكملة اموع )    ٨( 
 ) .٨/١٨٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٩( 
 ) .٣/٣٦٥(التهذيب )    ١٠( 



 

وقد ترجح بـأن   )١(اين وابن أيب عصرون اجلواز الصيمري ، وصحح اجلرج
يف  الشافعي ال يقول باملرسل إال إذا أعتضد وهو إمنا أعتضد بأثر أيب بكر 

املأكول فالقول به يف غري املأكول ال وجه له ، وجوابه بالتمسـك حبـديث   
وباالعتضاد يقول أكثر العلماء يف أصل املسألة مث القوالن مع ذلك  مسرة 

النظر إىل عموم اللفظ والقياس فيخصص واألصح إحلاق أنـه ال  [  مأخذمها
ب والكبد ـال والقلـة والطحـبالشحم واإللي )٢(] وان ـع احليـجيوز بي

، وكـذا   )٤(، وال بيع السنام باإلبل  )٣(والرئة ] أ٢٢٩/ل/ [والكبد والكلية 
ـ ـوإطالقه يشم )٥(احليوان باجللد إن مل يدبغ قاله الرافعي   ول يفـل املأك

أما املدبوغ فـال   )٧(قال          ،  )٦(ادة وغريه ، وقد تقدم الكالم فيه ـالع
كاجللد والرأس والكراع ، قـال   )١(الوبر   )٨(منع ، وجعل القاضي حسني 

                                                 
أصحهما عند القفال املنع لظاهر اخلـرب ، وقـال يف شـرح    : " ويف ذلك يقول السبكي )    ١( 

وقال ابن أيب عصرون يف االنتصار واجلرجاين والشافعي أنه أصـح القـولني   ... الكفاية 
حبل احلبلة يف البويطي يف باب  أعىن الصحة ، وجزم به غريه من كتبه قال الشافعي 

 " .وال بأس من أن يباع ما ال يؤكل حلمه من األحياء باللحم املوضوع 
 ) .١١/٢١٤(تكملة اموع  

 " .ل " يف هامش )    ٢( 

؛ تكملـة  ) ٣/٣٩٣(؛ روضة الطـالبني  ) ٢/٨١(؛ الوسيط ) ١٨٤-٦/١٨٣(احلاوي )    ٣( 
 ) .١١/٢١٧(اموع 

 ) .٣/٣٩٤(روضة الطالبني )    ٤( 

 ) .٨/١٨٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 

 ) .٣٢٦-٣٢٥ص(ينظر )    ٦( 

 ) .٢(ينظر هامش : يقصد الرافعي )    ٧( 
ولو بـاع  : وما نسبه السبكي للقاضي حسني بصورة أدق يف تكملة اموع حيث قال )    ٨( 

: ز ، قـال  الصحيح أنه ال جيو: اللحم مع اجللد قال القاضي حسني يف باب بيع الثمار 
جاز ، أسها إن كان متدلياً جبلدة رقيقة وبيع األكارع جيوز ألن املقاطع معلومة ، وبيع ر

إن باع جلـد  : وقال ..... وإن كان هناك حلم كثري مل جيز ؛ ألن املقاطع غري معلومة 



 

وال يبعد جريـان وجـه   : قلت . ال جيوز بيعها باحليوان حبال :  )٢(الروياين 
ويف بيـع اللحـم    )٣(وردي ه املـا ـوان قالـفيهما ، وجيوز بيع اللنب باحلي
واز ؛ أن حي السمك ـذ اجلـمأخ )٤(اوي ـبالسمك احلي وجهان يف احل

ع شحم الغنم حبوت حـي ،  ـبأنه ال جيوز بي )٥(كميته ، وجزم الصيمري 
وهذا يقتضي أن األصح من الوجهني املنع ، ويف بيع حلم السمك بـاحليوان  

متجه عند من يسـمى حلـم   املنع وهذا  )٦(أصحهما عند الرافعي : وجهان 
، وبيع السمك احلي بالسمك احلي إن جوزنا  )٧(السمك حلماً أو يلحقه به 

، وبيع احليوان بالسمك إن قلنا  )٨(ابتالعه حياً مل جيز ، وإال جاز قاله املتويل 
، وينبغي أن يكون  )٩(السمك من جنس سائر اللحوم امتنع ، وإال فقوالن : 

                                                                                                                        
املذبوح من الشاة أو الوبر منه بالشاة إن راعيا اخلرب جيوز وإن راعيـا املعـىن فوجهـان    

 ) .٢١٨و  ١١/٢١٦(
 .هو كالصوف من الغنم لكنه للبعري : الوبر )    ١( 
 ) .٢٤٧ص) (وبر/مادة(املصباح املنري  

 ) .١٥٩-٦/١٥٨(البحر )    ٢( 
 ) .٦/١٩٠(احلاوي )    ٣( 
 .عدم اجلواز ؛ ألنه حلم حليوان : األول )    ٤( 
 .ن جيوز ؛ ألن حي السمك يف حكم امليتة ، خبالف احليوا: الثاين  
 )٦/١٩٠. ( 

وينبغي التنبيه إىل أن قول ابن أيب هريرة يف هذه ) ١١/٢١٧(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٥( 
 .املسألة هو عدم اجلواز ألن الشحم كاللحم على األصح 

 ) .٨/١٨٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 
 .ومن يقول بذلك القاضي أيب الطيب ، وابن الصباغ )    ٧( 
املسألة تقدمت يف وينبغي التنبيه على أن هذه ) ٨/١٨٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .) ٦(هامش ) ٣٢٢ص] (ب٢١٧/ل[البحث 

 ) .ب/١٤٦(تتمة اإلبانة )    ٨( 

فهو كما لو باع حلم .. إنه من مجلة اللحمان : فإن قلنا : " ويف ذلك يقول ابن الصباغ )    ٩( 
كان فيه قوالن ، كما لو باع اللحم .. إنه ليس من مجلة اللحمان  :غنم ببقر ، وإن قلنا 

 " .حبيوان ال يؤكل 

ك
سم
 بال
حم
الل

 



 

احلي إذا جوزنا ابتالعه حياً ، أما إذا منعناه فيجوز ، هذا يف السمك امليت أو 
، وأعلم أن يف هذه املسائل ما يدل على  )١(وبيع حلم السمك بالسمك ممتنع 

أن األصحاب احلقوا باحلديث ما يف معناه على األصح ، وذلـك ال ينـايف   
 قوهلم بعمومه على األصح ، إذ ال يلزم العمل بالعموم التعبد بل يكون املعىن

 . واهللا أعلم  )٢(املستنبط منه ينهض إلحلاق غريه وال ينهض لتخصصه 

 

 

 )٣( باب

يف  )٥(رواه البخـاري  "  )٤(عن عسبِ الفَحـلِ   نهى رسولُ اهللا 

                                                                                                                        
 ) .٥/٢٢٧(البيان  

 ) .١١/٢١٦(؛ تكملة اموع ) ٨/١٨٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 

تصحيح امتناع بيع اللحم بغري املأكول ال يـدل  : " ويف ذلك يؤكد السبكي حيث يقول )    ٢( 
إن احلكم معقول املعىن ولكن فـرق  : كون الصحيح من املدركني التعبد بل نقول  على

بني إحلاق غري املنصوص عليه باملنصوص ، وبني إخراج بعض املنصوص عليه ، فإن األول 
فهو ختصـيص العمـوم   ) أما الثاين ( تباين حمض يعترب فيه وجود شرائط القياس ال غري 

كن إحالة احلكم عليه ، والقياس به ال ينهض يف القوة إىل بالقياس وقد جتد معىن مثيالً مي
حيث خيص به العموم ، فإن داللة العموم على أفراده ظاهره قوية ال تزال مبا هو أقـوى  

 " .منها 

 ) .٢١٨-١١/٢١٧(تكملة اموع  

 .باب يف البيوع املنهي عنها : األوىل )    ٣( 
مجعه فُحول وفحال ، ويف ذكر النخل الذي يلقح حوامل الذكر من احليوان ، و: الفَحل )    ٤( 

 .فَحل مثل غريه : األكثر فَحال ، والثانية : النخل لغتان 
 ) .١٧٦ص) (فحل/مادة(املصباح املنري  

 ) .٢/٦٧٣) (٢٢٨٤(عسب الفحل ، رقم : صحيح البخاري ، كتاب اإلجارة ، باب )    ٥( 

ها 
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وهو ضـرابه ،  ( اإلجـارة وهو بفتح العني وسكون السني املهملتني قال 
 : )٣(ك بقول زهري واستدل لذل )٢( ) )١(ماؤه : ويقَالُ 

  وهمتددلَر هبسالَ ع لَوعارِ**  وفَحلٌ م ةنِيحم رش٤(و( 

وعلى هذين القولني يكون التقدير بدل عسب الفحل ، وورد صرحياً 
أُجرةُ : ويقَالُ ( قال  )٥(" ى عن مثن عسب الفحل : " يف رواية الشافعي 

 ابِهرقدير لكن هذا القول مردود من جهـة اللغـة ،   وعلى هذا ال ت )٦( )ض
فَيحرم ثَمـن  ( واحلاصل على األقوال الثالثة النهي عن البيـع واإلجـارة 

آم هكَـذَ  ( ،  )١(قوم ، وال معلوم وال مقـدر  تويبطل ؛ ألنه غري م )٧( )ئو

                                                 
يب وهو الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل ، وهو أيضـاً  من العس: العسب يف اللغة )    ١( 

 .ماؤه : ضرابه ، ويقال 
 ) .١/١٨١) (عسب/مادة(الصحاح  

 ) .٤١-٢/٤٠(املنهاج )    ٢( 
حكيم شـعراء  ) قبل اهلجرة ١٣ت(زهري بن أيب سلمى بن ربيعة بن رباح املزين املضري )    ٣( 

شعراء العرب على اإلطالق ، وأشهر شعره اجلاهلية ، وعده كثري من نقاد األدب أشعر 
 .معلقته الشهرية 

 ) .٣/٥٢(؛ األعالم ) ١٠/٢٨٨(األغاين  
) عسـب /مـادة (؛ الصـحاح  ) ٢/٦١٥) (عسـب /مادة(مل أجده إال يف لسان العرب )    ٤( 

)١/١٨١. ( 
يف  وهذه رواية الشـافعي  : قال الرافعي : مل أجده يف مسند الشافعي وقال ابن حجر )    ٥( 

 .املختصر 
رواه الشافعي من طريق أخرى عن نافع باللفظ الثاين ، ورواه أيضاً يف : وقال ابن حجر  

األم واملختصر والسنن املأثورة من حديث شعيب بن عبد اهللا البجلي عن أنس وأعله أبو 
 =.حامت بالوقف 

:  ؛ وينظـر ) ٨/١٩١(احلـبري  ؛ تلخيص ) ٨/١٩١(مطبوع مع اموع فتح العزيز = 
  ) .١٢٣ص(خمتصر املزين 

 ) .٢/٤١(املنهاج )    ٦( 
 ) .٢/٤١(املنهاج )    ٧( 



 

 حي اَألصف هتر؛  )٣(جيـوز  : ، وقال أبو ثـور وابـن أيب هريـرة     )٢() أُج
بأن األجري للتلقيح قادر على تسـليم  : كاالستيجار لتلقيح النخل ، وأجيب 

الذي يلقح به فسدت  )٤( شعليه عني ؛ حىت لو شرط عليه اللب نفسه ، وليس
،  اإلجارة ، وههنا املقصـود املاء ، وصاحب الفحل غري قادر على تسليمه

اب وجهني يف أن أن ابن أيب هريرة حكى عن األصح:  )٥(وحكى املاوردي 
الثـاين ، وهـذا   أصحهما . هذا النهي حممول على الترتيه أو على التحرمي 

االختالف ينبغي أن يكون فيمن يفسره باإلجارة أما البيع فممتنـع قطعـاً   
، واإلعارة لـه  ] ب٢٢٩/ل/ [واإلكراء من غري بيع وال إجارة ال مينع منه 

الفحل شيئاً على سـبيل  وجيوز أن يطعي صاحب األنثى صاحب  )٦(حمبوبة 
،  )٣(ومسـلم   )٢(رواه البخـاري   )١( "وعن حبلِ الْحبلة " : قال  )٧(اهلدية 

                                                                                                                        
؛ مغـين احملتـاج   ) ٨/١٩١(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣٩٩-٦/٣٩٨(احلاوي )    ١( 

)٤١-٢/٤٠. ( 
 ) .٢/٤١(املنهاج )    ٢( 
 .بأن الضرورة تدعو إليه ، والعادة جارية به : وعلل اجلواز )    ٣( 
 ) .٨/١٩٢(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٦/٣٩٨(احلاوي : ينظر قوهلما يف  

 .هو اخلليط وبالكسر أصل الشجر املخلوط وهي عربية صحيحة وقد أمهله اجلماعة: اللبش )    ٤( 
 ) .٤/٢٨٩) (بأش/مادة(تاج العروس  

 :يف معىن هذا النهي على وجهني  فقد حكى ابن أيب هريرة اختالف أصحابنا: " ويف ذلك يقول )    ٥( 
 .أن النهي عنه ي ترتيه ، لدناءته واتباع اجلاهلية يف فعله : أحدمها  
ألن ذلك املاء مما حترم املعاوضة عليـه ، وال  : نهي حترمي ، وهو الصحيح بأنه : والثاين  

 .واهللا أعلم بالصواب . يصح أخذ البدل عنه 
 ) .٦/٣٩٩(احلاوي  

فَنهاهم عن كراِء عسبِ الْفَحـلِ ،   أَنَّ قَوماً من بين كالَبٍ أَتوا رسول اِهللا وي ملا ر)    ٦( 
 .فَرخص لَه يف الكرامة . يا رسولَ اِهللا إنا نطْرق الفَحلَ فَنكرم : فَقَالُوا 

ء يف كراهية عسب ما جا: حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، كتاب البيوع ، باب  
وقال الترمذي حسن غريب ال نعرفه إال من حديث ) ٤/٤١٢) (١٢٩٢(الفحل ، رقم 

 .إبراهيم بن محيد عن هشام بن عروة 
 ) .٨/١٩٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 



 

لغريهن احلمل ، إال ما جاء يف : دميات ، وإمنا يقال واحلبل بالباء خمتص باآل
مجـع  : هذا احلديث ، واحلبل املصدر أريد به هنا املفعول ، واحلبلة ، قيـل  

 . )٤(إشعار بأا أنثى حىت حتبل : اهلاء للمبالغة ، وقيل : حابل ، وقيل 

ـ ـه )٥( )اجِ ـاج النتـو نتـوه( ال ـق ـ ـذا تفسي ل ـر حب
ـ  )٦(اري ـن األنبـه ابـذا أطلقـاً ، وهكـة لفظـاحلبل ال أبـو  ـ، وق

، وجعلــه   )٨(" بطـن الناقــة   يف إنه ولد اجلنني الـذي  : "  )٧(عبيدة 

                                                                                                                        
 ) .٢/٤١(املنهاج )    ١( 
) ٢١٤٣(، رقـم  بيع الغرر وحبـل احلبلـة   : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٢( 

 .وهو جزء من حديث عنده ) ٣٨٤٣) (٢٢٥٦) (٢/٦٣٦(
 ).٦١٥ص) (١٥١٤(حترمي بيع حبل احلبلة ، رقم : صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب )    ٣( 
 .احلبل باهلاء ، ألا أنثى ، فإذا ولدت فولدها حبل بغري هاء : وقيل )    ٤( 
 ) .٤٦ص) (حبل/مادة(املصباح املنري  

 ) .٢/٤١(املنهاج   )  ٥( 
حممد بن القاسم بن حممد بن بشار النحوي ، ابن األنباري احلافظ العالمة شـيخ األدب ،  )    ٦( 

صنف تصانيف كثرية ، وأملى من حفظه ، كان من أفراد الدهر ) هـ٣٢٨ت(أبو بكر 
. يف سعة احلفظ ، مع الصدق والدين ، كان حيفظ ثالمثائة ألف بيت شاهداً يف القـرآن  

 .مات ليلة عيد النحر ببغداد وله سبع ومخسني سنة 
 ) .١/١٢٠( ؛ طبقات النحاة) ٣٥١-٣٥٠ص(طبقات احلفاظ  
فاحلبل يراد به ما يف بطن النوق واحلبل اآلخر حبل الذي يف بطـن  : وقال ابن األنباري  

 .الناقة أدخلنا فيها اهلاء للمبالغة 
 ) .٧/٢٧١) (حبل/مادة(تاج العروس  

كان من أمجـع  : قال الزبيدي . عمر بن املثىن التيمي البصري ، اللغوي النحوي العالمة م)    ٧( 
" " غريب القـرآن  " " جماز القرآن " الناس للعلم وأعلمهم بأيام العرب ، من مصنفاته 

 " .غريب احلديث 
 ) .٢/٢٩٤(؛ بغية الوعاة ) ٢/٤٠٢(؛ املزهر ) ٣/٢٧٦(إنباه الرواة  

 .وهو منسوب أليب عبيد كما قال ) ٤٦ص) (حبل/مادة(نري املصباح امل)    ٨( 

٢- 
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احل

ل 
حب

 



 

ألنه بيع معدوم ،  )٣( )بِأَنْ يبيِع نتاج النتاجِ ( قال .  )٢(ما هل )١(اجلوهـري 
ن إىل نتاج النتاج ؛ ألنه أجل جمهول ، وكل من البـيعني باطـل   ـ، أو بثم

ولكن تفسري احلديث خملتف فيه ، فإن البيع تفسري أبو عبيدة ،  )٤(باإلمجاع 
ـ ة ، وإمسـل اللغـن أهـم )٦(ا ـوغريمه )٥(وأيب عبيد  ـ [ ل ـاعي ن ـاب

؛ )٤(وهو الصحيح )٣(ومالك )٢(تفسري الشافعي ] والثاين  )١(وأمحد  )٧(ة ـعلي

                                                 

كان من ) هـ٤٠٠ت يف حدود (إمساعيل بن محاد اجلوهري ، أبو نصر الفارايب اللغوي )    ١( 
 " .الصحاح يف اللغة " أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلماً من مصنفاته 

 ) .١/٤٤٦(بغية الوعاة ؛ ) ١/١٩٤(إنباه الرواة  

 ) .١/٣٤٣) (لقح/مادة(و ) ٤/١٦٦٤) (حبل/مادة(الصحاح : ظر ين)    ٢( 

 ) .٢/٤١(املنهاج )    ٣( 

فتح العزيز مطبوع مع و؛ ) ٣٨٤-٥/٣٨٣(؛ وحاشية اخلرشي ) ٤/٣٢٨(بدائع الصنائع )    ٤( 
 ) .٤/٣١(؛ والشرح الكبري ) ٨/١٩٢(مع اموع 

 ) .٢١٠ص(؛ الزاهر ) ١/١٥٥(ينظر قوله يف غريب احلديث )    ٥( 

وهو اإلمام البـارع يف اللغـة   ) هـ٢٢٤ت(وهو القاسم بن سالم البغدادي ، أبو عبيد  
" غريب القرآن " " األموال " والنحـو والتفسري والقراءات واحلديث من أشهر مصنفاته 

 " .أدب القاضي " " معاين القرآن " " غريب احلديث " 

 .) ٢/٣٢( طبقات املفسرين ؛) ٢/٣٥٣(بغية الوعاة ؛ ) ١٦/٢٥٤(معجم األدباء  

هو بيع ولد ولد الناقة احلابل يف احلـال ،  : وقال آخرون : " ويف ذلك يقول ابن امللقن )    ٦( 
وهو تفسري أيب عبيدة معمر بن املثىن وصاحبه أيب عبيد القاسم بن سالم وآخرين من أهل 

 " .اللغة 

 ) .٧/٧٦(األعالم بفوائد عمدة األحكام  

) هـ١٩٣-١١٦(ل بن إبراهيم ، موىل بين أسد ، ويكىن أبا بشر ، وعلية هي أمه إمساعي)    ٧( 
كتـاب  " " كتاب الطهـارة  " " كتاب التفسري " له كثري من الكتب منها ) هـ١٩٣

 .تويف ببغداد وهو ابن ثالث ومثانني سنة " كتاب املناسك " " الصالة 
 ) .٣٧٦ص(الفهرست  



 

وكان بيعاً : " ؛ ألن يف احلديث عن ابن عمر الراوي للنهي قال )٤(الصحيح
م تنتج ـيتبايعه أهل اجلاهلية ، كان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة ث

، لكنه ملا ورد النهي عليـه   )٦(وعاً وهذا وإن مل يكن مرف )٥(" اليت يف بطنها 
، وهي مـا فـي    )٧(وعن الْمالَقيحِ ( ل ـه قح بأدىن مالبستصواإلضافة 
 طُوننيِ (ة ـأي من األجن )٨( )الْبامضالْمولِ  )٩( والْفُح الَبي أَصا فم يهو

املالقيح :  )١١(أي من املاء ، وقال سعيد بن املسيب ومالك يف املوطأ  )١٠( )
هور األول ، وأيا مـا  ما يف أصالب الفحول واملضامني ما يف البطون ، واملش

                                                                                                                        
كانوا يبيعون اجلنني يف بطن الناقة وما يضربه : " دامة وهو يف رواية عنه حيث يقول ابن ق)    ١( 

 " .الفحل يف عامه أو يف أعوام 
 ) .٤/٣١(املغين  

 ) .٨/١٩٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ؛ وينظر ) ٣/٣١(األم )    ٢( 
 ) .٢/١٤٨(بداية اتهد )    ٣( 
 ) .٤٧-٣/٤٦(؛ املهذب ) ١٢٤ص(؛ خمتصر املزين ) ٣/٣١(األم )    ٤( 
) ٢١٤٣(بيع الغرر وحبـل احلبلـة ، رقـم    : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٥( 

)٢/٦٣٦. ( 
 .من قول أو فعل أو تقرير  احلديث املرفوع هو ما أضيف إىل النيب )    ٦( 
 ) .١٢٨ص(؛ تيسري مصطلح احلديث ) ٤٣ص(الباعث احلثيث  

 ) .١/٤٠١) (لقح/مادة(الصحاح )    ٧( 
 ) .٢/٤١(املنهاج )    ٨( 
 ) .٦/٢١٥٦) (ضمن/مادة(الصحاح )    ٩( 
 ) .٢/٤١(املنهاج )    ١٠( 
حدنا مالك ، عنِ ابن شـهابٍ  : حدثَنا أَبو مصعبٍ ، قَاَل : وهو ما رواه بسنده قال )    ١١( 

ان ، وإِنما ينهي عنِ الْحيوان عن اً في الْحيوـالَ رب: عن سعيد بِن املُسيبِ ؛ أَنه قَالَ 
فاملتضامنني ما في بطُـون  : عن الْمضاميِن ، واملَالَقيح ، وحبل الْحبلَة ، قَالَ : ثَالثَ 

 لةببِلُ الْححالِ ، وورِ الْجمي ظُها فم الَقيِحاِإلبل ، والْم اثكَـانَ أَهـلُ   . إِن ـعيب= 
= جـتنت اقَةُ ، ثُمالن جتنإِلَى أَنْ ت روالْجز اعتبي همنلُ مجكَانَ الر ، نهوعايبتي لَّيةالْجاه 

 . التي في بطْنِها
) ٢٦١٠(ما ال جيوز من بيـع احليـوان ، رقـم    : موطأ مالك ، كتاب البيوع ، باب  

)٢/٣٦٠. ( 

٣- 
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عقيب املضامني ما اجتمع يف األرحام : ، وقيل  )١(كان فهو باطل باإلمجاع 
أَنَّ رسـولَ اِهللا  :  )٤(ومسلم  )٣(يف البخاري  )٢()  والْمالَمسة (ال الضراب ق

بِأَنْ يلْمس ثَوبـاً  ( : قال " والْمالَمسة  )٥(تينِ الْمنابذَة نهى عنِ بيع  "اِهللا 
إِذَا لَمسته فَقَـد  : مطْوِياً ثُم يشتريه علَى أَنْ الَ خيار لَه إِذَا رآه أَو يقُولَ 

 كَهتـ  )٨(ومجهور األصحاب  )٧(تفسري الشافعي : واألول  )٦( )بِع ام ـولإلم
اً على صحة نفي خيار الرؤية عتفري )١٠(فيه احتمال ، وقال صاحب التتمة  )٩(

إن جعل شرطاً فالبطالن ظاهر للتعليق ، وإن جعل نفـس  : الرؤية ، والثاين 
                                                 

؛ ) ٢/٥٠٣(؛ واحملـرر  ) ٤/٣٨٣(؛ وحاشية اخلرشي ) ٤/٣٣٧(ائع بدائع الصن: ينظر )    ١( 
 ) .٤/٣١(والشرح الكبري 

 ) .٢/٤١(املنهاج )    ٢( 
 ) .٢/٦٣٧) (٢١٤٦(بيع املنابذة ، رقم : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٣( 
) ١٥١١(قـم  إبطال بيع املالمسة ، املنابـذة ، ر : صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب )    ٤( 

 .واللفظ له وهو جزء من حديثه ) ٦١٤ص(

وِرِهمْ  { : من النبذ وهو الطرح واإللقاء ، قال تعـاىل  : املنابذة )    ٥(  ُذوُه َوَراء ُظُه  }َفَنَب
 ) ] .١٨٧(سورة آل عمران ، من آية [

 .إِذا نبذْت متاعك فقد وجب البيع : وهي أن تقول : واملُنابذَةُ يف البيع  

 ) .٢٢٥ص) (نبذ/مادة(ملصباح املنري ا 

 ) .٤٢-٢/٤١(املنهاج )    ٦( 

وإمنا وجدته منقوالً عنه عند ابن امللقن وابن عبد الرب " األم " وتفسري الشافعي مل أجده يف )    ٧( 
أن يلمس ثوباً مطوياً أو يف ظلمة  –  –وهو تفسري الشافعي : " الرب حيث جاء عنهم 

 .ر له إذا رآه ، مث يشتريه على أن ال خيا

 ) .٧/٢٨(؛ اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ) ٢/١٩٦(االستذكار  

 ) .أ/٥٠(كفاية النبيه )    ٨( 

وهذا االحتمال من جهة أن من اشترى شيئاً على شرط نفي خيار الرؤية فنفـي صـحة   )    ٩( 
 .الشرط خالف فال ميتنع أن يكون هذا على ذلك اخلالف 

 ٨/١٩٣(موع فتح العزيز مطبوع مع ا. ( 
 ) .أ/١٥١(تتمة اإلبانة )    ١٠( 

٤- 
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لـه حكـم   : اللمس بيعاً ، وهو الذي ذكره األصحاب ، فقال يف التتمـة  
ه وهو أن يبيعـه على أن: وذكـر تفسري ثالـث . املعاطاة وليس كما قال 

النبذَ  )٢(] يجعلَ [ والْمنابذَة بِأَنْ ( قـال  )١(مىت ملسه انقطع خيار الس 
أن يقول بعتك علـى أين إذا  : ، وقيل  )٤(قالـه الشافعـي  )٣( )النبذَ بيعاً 

، وعلـى   )٦(، وسـيأيت   )٥(املراد نبذ احلصاة : نبذته إليك لزم البيع ، وقيل 
قال األصحاب على التفسـري األول ، جيـي يف   ، و )٧(التأويالت هو باطل 

اخلالف يف املعاطاة ، حىت جعل بعضهم أن نص الشافعي على هذا نص على 
، وفيه نظر ؛ ألن املعاطاة فعل معه قرينة تدل على قصـد   )٨(بطالن املعاطاة 

البيع به حىت كأنه وضع عرفاً لذلك ، وهنا ما علم ذلـك إال بقولـه ، إذا   
/ الة النبذ مل يوجـد قصـد وال قرينـة وليس ذلـك  نبذت فقد بعت وح

 )١(رواه مسـلم   "وبيعِ الْحصاة " ( قال  )٩(حقيقـة املعاطـاة ] أ٢٣٠/ل[

                                                 
 ) .٧/٢٨(اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )    ١( 
 .يجعالَ : يف املنهاج )    ٢( 
 ) .٢/٤٢(املنهاج )    ٣( 
أحدمها لآلخر أنبذ إليك ثـويب ، وتنبـذ إىل   : أن جيعل النبذ بيعاً ، فيقول : قال الرافعي )    ٤( 

 .يف املختصر وهو املذكور يف الكتاب  بذ بيعاً ، وهذا تأويل الشافعي ثوبك فيكون الن
 ) .٣/٣٩٦(روضة الطالبني : ؛ وينظر ) ٨/١٩٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

عالم بفوائـد عمـدة األحكـام    ؛ اإل) ٨/١٩٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر )    ٥( 
 ) .٥/٩٦(؛ فتح البارئ ) ٧/٢٧(

 .يقصد منه بيع احلصاة )    ٦( 
 .من البحث ) ٤١٥ص(ينظر  

 ) .٧/٢٧(األعالم بفوائد عمدة األحكام )    ٧( 
فقدان الصيغة ، لذلك جييء : ألنه جعل نفس النبذ بيعاً قائماً مقام الصيغة ، ووجه النهي )    ٨( 

 =.فيه اخلالف يف املعاطاة 

األعالم بفوائد عمـدة األحكـام   ؛ ) ٨/١٩٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر = 
)٧/٢٧. ( 

 ) .٢/٤٢(مغين احملتاج )    ٩( 
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أَو [ ع هذه الْحصاةُ علَيـه  تقَبِأَنْ يقُولَ بِعتك من هذه اَألثَوابِ ما ( قال 
( " قال  )الْخيار إِلَى رميِها  )٣( ]ولي [ بِعتك : والرميِ بيعاً ، أَ )٢(] يجعل 
 نعو ةعيي بنِ فيتعيبِـأَنْ  ( قال . حسن صحيح :  )٥(قال الترمذي  )٤( " )ب
ى بِعتك بِأَلْف نقْداً أَو أَلْفَينِ إِلَى سنة ، أَو بِعتك ذَا الْعبد بِأَلْف علَ: يقُولَ 

ويف سنن  )٧(وعلى التقديرين البيع باطل باإلمجاع  )٦( )أَنْ تبِيعنِي دارك بكَذَا 
وهو حممول  "الْرِبا  وأَا همسكَوأَ فَلَهبيعة عتينِ في من باَع بي"  )٨(أيب داود 
فحل األجل فباعه القفيز بقفيزين إىل شـهر   قفيزأسلف ديناراً يف  هـعلى أن

                                                                                                                        
بطالن بيع احلصاة ، والبيع الذي فيـه  : اب ـوع ، بـاب البيـم ، كتـح مسلـصحي)    ١( 

عن بيعِ احلَصاة ، وعن بيعِ  نهى رسولُ اَهللا " بلفظ ) ٦١٤ص) (١٥١٣(غرر رقم 
 . "الْغررِ 

 .يجعالَ : يف املنهاج   )  ٢( 

 .ولَك : يف املنهاج )    ٣( 

 ) .٢/٤٢(املنهاج )    ٤( 

ما جاء يف النهي عن بيعتني : حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، كتاب البيوع ، باب )    ٥( 
 ) .٤/٣٥٧) (١٢٤٩(يف بيعة ، رقم 

: حديث أيب هريـرة  .  ويف الباب عن عبد اهللا بن عمرو وابن عمر وابن مسعود: قال  
حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وقد فسر بعض أهل العلـم ،  

أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ، ونسيئة بعشرين ، وال يفارقه : بيعتني يف بيعة ، أن يقول : قالوا 
 .منهما  على أحد البيعني ، فإذا فارقه على أحدمها ، فال بأس إذا كانت العقدة على واحد

 ) .٢/٤٢(املنهاج )    ٦( 
؛ وفتح العزيز مطبوع مع ) ٤/٣٦٣(؛ ومواهب اجلليل ) ٤/٣٨٩(بدائع الصنائع : ينظر )    ٧( 

 ) .٢/١٤(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ٣/٣٩٧(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٩٤(اموع 

) ٣٤٥٥(، رقـم  فيمن بـاع بيعـتني يف بيعـة    : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب )    ٨( 
)٤/١٦٨. ( 

وقد تكلم فيه غري واحـد ،  .. ويف إسناده حممد بن عمرو بن علقمة : " وقال اخلطايب  
 " .، وحممد بن عبد اهللا األنصاري  ن حممد بن عمرو من رواية الدراورديواملشهور ع

 ) .١٦٢-٥/١٦١(نيل األوطار : ؛ وينظر ) ٥/٩٨(معامل السنن  
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، ادخل على األول فصار بيعتني يف بيعة ، فريد إىل أوكسهم بيع ، بأن فهذا
وعن بيـعٍ  ( " قال .  )١( فسخ األول دخال يف الربا لـا الثاين قبـفإن تبايع
 طرش٣(ذكره عبد احلق )٢( " )و(     ـذا اللفـظ من طريق أيب حنيفـة)٤(  ،

رواه أبـو  " شـرطان  "  واملعروف )٥(وخرجه أبو عبد اهللا احلاكم: ال ـوق
  ةوكذا يف رواي "ان يف بيع ـع وال شرطـل سلف وبيـال حي" :  )٦(داود 

  ةرواي
حسن : واحلديث واحد ، وقال الترمذي " وال شرطان يف بيع "  )٧(الترمذي 

البيع بشـرط   )٩(مثل الترمذي ولذلك جوز  )٨(حسن صحيح ، ورواه أمحد 
                                                 

 ) .٦/٤١٩(احلاوي : ينظر )    ١( 

 ) .٢/٤٢(املنهاج )    ٢( 

عبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حسني بن سعيد احلافظ األزدي األشبيلي ، أبـو  )    ٣( 
يعرف أيضاً بابن اخلراط ، كان فقيهاً حافظاً ، عاملاً باحلـديث  ) هـ٥٨١-٥١٠(حممد 

اجلمع بني " " األحكام " ته وعلله ، عارفاً بالرجال ، موصوفاً باخلري والصالح من مصنفا
 " .املعتل من احلديث " يف آخر " الكتب الستة " يف كتابه وبني " الصحيحني 

 ) .٤٨٢-٤٨١ص(؛ طبقات احلفاظ ) ١٧٨ص(بغية امللتمس  

ولعل ما ذكره املؤلـف يف   "الَ يحلُّ سلَف وبيع والَ شرطَان في بيعٍ " وما وجدته عنه )    ٤( 
 .ام الكربى لعبد احلق األحك

 ) .٣/٢٣٩(األحكام الوسطى  

 ) .٣(هامش ) ٢٣٨ص(سبق خترجيه )    ٥( 

 ) .٣(هامش ) ٢٣٨ص(سبق خترجيه )    ٦( 

 ) .٤)(٣(هامش ) ٢٣٨ص(سبق خترجيه )    ٧( 

 ) .٢/١٧٩(مسند أمحد )    ٨( 

أو من مصـلحة   ألن املذهب عندهم يصح البيع بشرط صحيح ، كشرط يقتضيه البيع ،)    ٩( 
 .العقد ، أو شرط نفعاً معلوماً 

 ) .٢/٢٨(شرح منتهى اإلرادات : ينظر  
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 .واحد 

فيبطل البيع األول ، فإذا أتيـا   )١( )رضٍ قَبيع بِشرط بيعٍ أَو كَ( قال 
 )٢(يبطـل  : بالثاين فإن كانا يعلمان بطالن األول صح ، وإال قال البغـوي  

ولَو اشـترى زرعـاً   ( قال . يصح وهو القياس :  )٣(وقال اإلمام وشيخه 
 حفَاَألص ، يطَهخيباً وثَو أَو عائالْب هدصحأَنْ ي طربِش هطْالَن؛ ألنـه   )٤( )ب

، والثاين يبطل الشرط ، ويف  )٥(ينايف مقتضى العقد فإن ذلك على املشتري 
أن فيه قويل اجلمع بني بيع وإجارة ، : ، والثالث  )٦(البيع قوال تفريق الصفقة 

، ولو عني لكل واحد عوضاً كان احلكم كذلك كاشتريت هذا بعشرة على 
اشتريته بعشرة واستأجرتك حلصده بـدرهم  : أن حيصده بدرهم ، ولو قال 

صح الشراء ، ومل تصح اإلجارة ؛ ألنه استأجر على العمل فيمـا مل ميلكـه   
وكذا إذا اشترى متاعاً على أن حيمله إىل بيته ، والبائع يعرف بيته ، فـإن مل 

ولو اشترى حطباً على يمة مطلقاً فهل يصـح   )٧(] قطعاً [ يعرفـه بطـل 

                                                 

 ) .٢/٤٢(املنهاج )    ١( 

أما البيع الثاين ، إن كانا عاملني ببطالن األول ، صح وإال فال يصح ؛ : " ويف ذلك يقول )    ٢( 
 " .؛ ألنه يبيعه على حكم الشرط الفاسد 

 ) .٣/٥٣٧(التهذيب  

 " .ن ـاب الرهـي كتـه فـن شيخـاه عـام وحكـوبه قطع اإلم: " قال الرافعي )    ٣( 

 ) .٣/٣٩٨(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٩٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٢/٤٣(املنهاج )    ٤( 
اق ؛ ألن هذا التصرف فيه استئجار للبائع علـى احلصـاد ،   ـول أيب إسحـذا قـوه)    ٥( 

 .ن ، فيما لو مجع بني صفقتني خمتلفي احلكم ، وهذا هو اختيار ابن الصباغ فيجيء فيه القوال
 ) .٨/١٩٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .ألن شرط عمالً فيما مل ميلكه ، فأشبه ما لو استأجره خلياطة ثوب مل ميلكه )    ٦( 
 ) .٨/١٩٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 " .ل " يف هامش )    ٧( 



 

عه أو ال يصح حىت يشترط تسليمه يف موضعه ؛ ألن العادة ويسلمه يف موض
؟ وأعلم أن النـهي يف هـذه    )١(الصحة : محله إىل داره ، وجهان أصحهما 

 . )٣(مقتضى للفساد  )٢(النواهي الثمانية 

ن النهي عـن بيـع وشـرط    ـأي م - ورـويستثْنى ص( ال ـق
الْخيارِ أَو الْبراَءة مـن الْعيـبِ أَو   كَالْبيعِ بِشرط  قـال واقتضائه الفساد

: ه تعاىل لقول)  )٥(واَألجلِ ( قـال  )٤(ا سيأتـي ـمل - بِشرط قَطْعِ الثَّمرِ

لٍ  { :  ى َأَج َدْيٍن ِإَل َداَينُتم ِب ــلِ  (  )٦( } ِإَذا َت ــرهنِ والْكَفي  - )والْ

ازاَ من اهول ، فالبد من علم احتر )٧( )الْمعينات (  -للحاجـة إليهمـا 

                                                 
 ) .٣/٣٩٩(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٩٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
وهي النهي عن عسب الفحل ، والنهي عن بيع احلبل احلبلة ، وعن بيع املالمسة ، وعـن  )    ٢( 

بيع املنابذة ، وعـن بيع املالقيح واملضامني ، والنهي عن بيعتني يف بيعة ، وعـن بيـع   
 .اة صوشرط ، وبيع احل

النهي يقتضي الفسـاد عند األئمة األربعة والظاهرية وبعض املتكلمني ويف ذلك يقـول  )    ٣( 
ومعىن الفساد يف العبارات وقوعها على نوع من اخللل يوجب بقـاء الذمـة   : " القرايف 

 " .مشغولة ا ، ويف املعامالت عدم ترتب آثارها عليها 
؛ وخمتصـر  ) ٨٢،  ١/٨٠(أصول السرخسي ؛ ) ١٧٣ص(ح تنقيـح الفصـول رـش 

؛ والقواعـد  ) ١/٣٩٣(؛ مجع اجلوامـع  ) ٢/٢٤(؛ واملستصفى ) ٢/٩٥(ابن احلاجب 
أثر االختالف يف ؛ ) ٨٥،  ٣/٨٤(رح الكوكب املنري ؛ ش) ٣٤٣ص(والفوائد األصولية 

؛ تفسري النصـوص  ) ١٢٩ص(الكتاب والسنة ؛ مباحث ) ٣٤٣ص(واعد األصولية الق
)٢/٣٨٩. ( 

 ] .ب٣٢١/ل[ينظر )    ٤( 
 .وأجل الشيء مدته ووقته الذي حيل فيه )    ٥( 

 ) .٢ص) (أجل/مادة (املصباح املنري 
 ) .٢٨٢(سورة البقرة ، من آية )    ٦( 
 ) .٢/٤٣(املنهاج )    ٧( 
املعينات إىل تعيني الثالثة ، وكان األوىل : أشار املصنف بقوله : تنبيه : " وقال الشربيين  

" بعوض : " ني ، تغليباً للعاقل ، وهو الكفيل على غريه ، ولو عرب بقوله املعني: أن يقول 
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فلـو أجلـه إىل   " فيه احتمال بقائه إىل املدة املضروبة  )١(وشرط الروياين األجل 
واملعترب يف الـرهن   )٢( "بطل العقد للعلم بأنه ال يبقى إىل هذه املدة ألف سنة 

املشاهدة أو الصفة بصفات السلم ، ويف الكفيل املشاهدة أو املعرفـة باالسـم   
رجل موسر ] ب٢٣٠/ل: / [ي الصفة بأن يقول ـ، وال يكف )٣( بوالنس
ولو قال قائل االكتفـاء بالوصـف أوىل مـن    : "  )٥(، قال الرافعي  )٤(ثقة 

ال : "  )٦(وقال ابن كج " االكتفاء مبشاهدة من ال يعرف حاله مل يكن مبعداً 
 )٧( )ي الذَّمة لثَمنٍ ف( قال " يشترط تعيني الكفيل ، فإذا أطلق أقام من شاء 

ألن األعيان ال تؤجل وال يرهن ا ويف ضماا تفصيل طويـل يـذكر يف   
اشتريت : ، فلو ذكر األجل يف املبيع أو الثمن املعني مثل أن يقول  )٨(موضعه 

                                                                                                                        
ع الستغىن عما قدرته ، فإن املبيع قد يكون يف الذمة أيضاً كما لـو  ـل املبيـحىت يشم

 " .فيصح فيه اشتراط األجل " اشتريت منك صاعاً يف ذمتك بصفة كذا : " قال 
 ) .٤٤-٢/٤٣(مغين احملتاج  

 .عنده ومل أجده يف البحر واحللية  حبثت)    ١( 
ال يشترط احتمال بقائه إليه ، بل ينتقـل إىل  : " وقد رد الثوري على قول الروياين بقوله )    ٢( 

 " .وارثه ، لكن التأجيل بألف حسنة وغريها مما يبعد بقاء الدنيا إليه ، فاسد 
 ) .٣/٣٩٩(روضة الطالبني  

 )٣    (موع فتح العزيز مطبوع مع ا)٣/٤٠٠(؛ روضة الطالبني ) ١٩٨-٨/١٩٧. ( 
 ) .٣/٤٠٠(روضة الطالبني )    ٤( 
 ) .٨/١٩٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 

بأن األقرار ال ميكن التزامهم يف الذمة لعـدم القـدرة علـيهم ،    : وأجيب على الرافعي  
ب ، وإال فقـد يكـون   خبالف املرهون فإنه مال يثبت يف الذمة ؛ وهذا جرى على الغال

 .الضامن رفيقاً 

 ) .٢/٤٣(مغين احملتاج  

 ) .٣/٤٠٠(ينظر قوله يف روضة الطالبني )    ٦( 

 ) .٢/٤٣(املنهاج )    ٧( 
 .من املخطوط ] ب٤١٥/ل: [ينظر )    ٨( 



 

؛ ألن األجل رفـق   )١(ذه الدنانري على أن أسلمها يف وقت كذا فهو فاسد 
ترط املشتري كفيالً بالعهده قال ن حاصل وجيوز أن يشـل واملعيـللتحصي

) ادهاِإلشللحاجة  -  و-  حي اَألصف ودهالش يِيِنعطُ ترتشالَ يألن  ) )٢(و
باشتراط التعني ، ويرد اخلـالف إىل  )٣(وقطع اإلمام " ة ـألن املقصود العدال

وال جيب يف الرهن التعرض ملن يكـون  " أنه لو عني الشهود هل يتعينون ؟ 
رط أن يرهنه بالثمن بعد القـبض ،  ـو شـ، ول )٤(ح ـت يده يف األصحت

ه بالثمن عن غري شرط صح إن كان ـولو رهن )٥(] باطل [ ويرده إليه فالبيع 
س له ، نكان بعد القبض ، وإن كان قبله فال إن كان الثمن حاالً ؛ ألن اجل

شرط ومىت فسد .  )٦(بدين آخر  القبضوإن كان مؤجالً فكرهن املبيع قبل 

                                                 
 ) .٣/٣٩٩(روضة الطالبني )    ١( 
 ) .٢/٤٤(املنهاج )    ٢( 
وهل يشـترط  : " الطالبني على خالفه حيث قال الرافعي وما هو يف فتح العزيز وروضة )    ٣( 

نعـم كمـا يف الـرهن والكفيـل     ) أحدمها ( التعيني يف شرط اإلشهاد ؟ فيه وجهان 
ال ، وهو املذكور يف الكتاب ، ألن املطلوب يف الشهود العدالة إلثبات احلق ) وأصحهما(

وت ، ولصاحب الوجـه  عند احلاجة خبالف الرهن والكفيل ، فإن األغراض فيهما تتفا
وقد يكون بعض العدول أوجه ، وقوله أسرع قبوالً فيفاوت الغرض يف : األول أن يقول 

 " .أعيام أيضاً ، وأدعى اإلمام القطع بالوجه الثاين 
وأدعى اإلمام ، أنه ال يشترط . وال يشترط تعني الشهود على األصح : " وقال النووي  

 " .عني الشهود ، هل يتعينون ؟  قطعاً ، ورد اخلالف إىل أنه لو
 ) .٣/٤٠٠(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٩٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٣/٤٠٠(؛ روضة الطالبني ) ٨/١٩٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٤( 
 " .ل " يف هامش )    ٥( 
بالتسليم مبـن ؟  هو مبين على أن البداءة : وذا قطع األصحاب ، إال اإلمام ، فإنه قال  

بالبائع أو جيربان ، أو ال جيربان ، بطل البيع ، ألنه شرط ينايف مقتضـاه ، وإن  : فإن قلنا 
 =.يصح البيع والشرط : هذا ، والثاين : أحدمها : باملشتري ، فوجهان : قلنا 

 ) .٣/٤٠٠(روضة الطالبني = 

 ) .٣/٤٠١(املصدر السابق )    ٦( 



 

من هذه الشروط املستثناة لفوات أمر مما ذكرناه ، فإن كان األجـل واخليار 
ع بفساده ، وإن كان اإلشهاد فال ، وإن كان الرهن والضـمني  ـفسد البي
 .الفساد ) أصحهما ( فوجهان 

وال  )١( )فَإِنْ لَم يرهن أَو لَم يتكَفَّلِ الْمعين فَللْبائعِ الْخيـار  ( قال 
إجبار ، وال يقوم رهن وكفيل آخر مقام املعني ، ولو عني شاهدين فامتنعا ، فإن 

البد من تعيني الشاهدين فللبائع اخليار ، ولو هلك الرهن املشـروط قبـل   : قلنا 
القبض أو تعيب أو وجد به عيباً قدمياً فله اخليار يف البيع ، ولو أدعى الـراهن أن  

ل قوله ، استدامة للبيع ، ولو هلك بعد القـبض أو  عيبه حدث بعد القبض فالقو
 .واهللا أعلم .  )٢(تعيب مث أطلع على عيب قدمي فال أرش واألصح ال فسخ 

ولَو باع عبداً بِشرط إِعتاقه فَالْمشـهور صـحةُ الْبيـعِ     (ال ـق
 طرالشلفاظه خمتلفة ، ، وأ )٥(الثابت يف الصحيحني  )٤(حبديث بريرة  )٣( )و

ـ  –ا ، فقلت هلا ـي اهللا عنهـة رضـ، ومنها يف مسلم عن عائش ي ـيعن
ـ تعأُو ةًداحو ةًدع مها لَهدعأَ نْأَ كلُهأَ اَءش نْإِ –رة ـبري ـ يو كق  ونَكُ
 الُءوالْ ونَكُي نْال أَا إِوأبا فَهلهَأل كلذَ ترذكَفَ )٧(]  تلْعفَ[  يل )٦( الُءوالْ

                                                 
 ) .٢/٤٤(املنهاج )    ١( 
 ) .٣/٤٠١(روضة الطالبني )    ٢( 
 ) .٢/٤٤(املنهاج )    ٣( 
لبعض من هالل فكاتبوها مث باعوها : بريرة موالة عائشة كانت لعتبة بن أيب هلب ، وقيل )    ٤( 

 .باعوها فاشترا عائشة عاشت إىل زمن يزيد بن معاوية 
 ) .٢/٦١٢(؛ تقريب التهذيب ) ١٢/٤٣٢(ذيب التهذيب  

) ٢٥٦٣) (٢١٦٨(استعانة املكاتب ، رقـم  : بخاري ، كتاب املكاتب ، باب صحيح ال)    ٥( 
) ١٥٠٤(إمنا الوالء ملن أعتق ، رقـم  : ؛ صحيح مسلم ، كتاب العتق ، باب ) ٢٧٢٩(
 . ١٤،  ١٣،  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥بتسلسل ) ٦١٠ص(

 .عتق الوالء يف اللغة النصرة ، لكنه خص يف الشرع بوالء ال)    ٦( 
 ) .٢٥٨ص) (وىل/مادة(املصباح املنري  

 " .ل " يف هامش )    ٧( 
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: ا وقوله يهقتعأَها ويرِتاش  :، وذكرت احلديث إىل قوله  مهلَ الُءوالْ
أن هذا اشتراط للعتق والوالء : وجه االستدالل  )١( " قتعأَ نمل الُءوا الْمنَّإِ" 

؛ وألن استعقاب البيع العتق عهد يف  )٢(إال شرط الوالء  ، ومل ينكر النيب 
يصح البيع  )٣(مل شرطه ، والقول الثاين عن رواية أيب ثور شراء القريب فاحت

البيع ويبطل الشرط ، ورمبا طرد يف سائر الشروط الفاســدة ، والثالـث   
، وهذا مصـادم   )٤(خمرج يبطل العقد ؛ كما لو باعه بشرط أن يبيعه أو يهبه 

ط الـوالء فحسـب وإذا   إمنا يف احلديث شـر : ال ـإال أن يقث ـللحدي
بشـرط أن  : أو قال ، إذا أطلق  )٥(الشرط فكذلك ] أ٢٣١/ل/ [صححنا 

                                                 
إِنَّ أهلي كَـاتبونِي  : دخلَت علَي برِيرةُ فَقَالَت : عن عائشة قالت : أقرب ألفاظ مسلم )    ١( 

إِنْ شـاَء  : فَقُلْت هلَاَ علَى تسعِ أَواقٍ في تسعِ سنيِن ، في كُلِّ سنة أوقيةٌ ، فَأعينيِين ، 
أَهلُك أنْ أعدها هلَم عدةً واحدةً ، وأُعتقَك ، ويكُونَ الوالُء لي ، فَعلت ، فَـذكَرت  

  قَالَـت ، كذَل تي فَذَكَرتنفَأت ، الُء هلَمكُونَ الوا إِال أَنْ يوا ، فَأبهلك َألهـا  : ذَلهترهتفَان ،
اشـترِيها  : " فَسألَينِ فَأخبرته ، فَقَالَ  فَسمع رسولُ اهللا : ال ها اهللا إذاً ، قَالَت : الت فَقَ

 قأعت منالَء لالََء ، فَإِنَّ الوالو مي لَهرِطتاشا ، ويهقتأعففعلت ، قالت " و : طَبخ ثُم
أَما بعد ، فَما : " هللا وأثْنى علَيه بِما هو أهلُه ، ثُم قال عشيةً ، فَحمد ا رسولُ اهللا 

بالُ أقْوامٍ يشترِطُونَ شروطاً لَيست في كتابِ اهللا ؟ ما كَانَ من شرط لَيس في كتابِ 
ب اهللا أَحق ، وشرطُ اهللا أَوثَـق ،  اهللا عز وجلَّ فَهو باطلٌ ، وإِنْ كَانَ مائَةَ شرط ، كتا

 . "أعتق فُالناً ، والوالُء لي ، إِمنَّا الوالُء لمن أَعتق : ما بالُ رِجالٍ منكُم يقُولُ أَحدهم 
فيبقى العتق على ما هو عليه ، ويؤخذ من لفظ احلديث ، فإن من ضرورة اشتراط الوالء )    ٢( 

تق فيكون من لوازم اللفظ ، ال من جمرد التقدير ، ومعىن صحة الشرط أن يلزم اشتراط الع
 .الوفاء من جهة املشتري ، فإن امتنع فاألصح إجباره 

 ) .٢٣٧-٧/٢٣٦(عالم بفوائد عمدة األحكام اإل 
 " .وحكاه أبو ثور أيضاً عن الشافعي ، وهو بعيد : " وفيه يقول الغزايل )    ٣( 
وعن أيب ثور رواية قول إن فساد الشرط ال يتعدى إىل فساد : " رافعي ويف ذلك يقول ال 

 " .العقد حبال 
 ) .٨/٢١١(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٢/٩٣(الوسيط  

 ) .٧/٢٣٤(عالم بفوائد عمدة احلكام اإل)    ٤( 
 ) .٨/٢٠١(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 



 

، قال ابـن   )١(بشرط أن تعتقه عين فهو الغ : تعتقه عن نفسك ، فإن قال 
إنه لو اشترى أبـاه أو  : "  )٢(أي فالعقد الغ وقال القاضي حسني : الرفعة 

 " .ابنه بشرط أن يعتقه فالبيع باطل لتعذر الوفاء فإنه يعتق قبل إعتاقه 

العتـق   )٣( )واَألصح أَنَّ للْبائعِ مطَالَبةَ الْمشترِي بِاِإلعتـاقِ  ( قال 
للبائع فعلى هذا : املشروط حق هللا تعاىل على املشتري كامللتزم بالنذر ، وقيل 

له املطالبة به قطعاً ، وعلى األول له املطالبة أيضاً على األصح ، وإذا أعتقـه  
، فإن امتنع من العتق فإن قلنا احلـق هللا   )٤(ال املشتري ، فالوالء له بكل ح

البائع يف فسخ البيع  ، بل جيرب )٦(للبائع مل ، جيرب : ، وإن قلنا  )٥(تعاىل أجرب 
، وإن قلنا احلق للبائع وكذا يف اإلشهاد  )٧(اخلالف يف اإلجبار : البيع وقيل 

                                                 
 ) .٣/٥١٦(التهذيب )    ١( 
 ) .٨/٢٠٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر قوله يف    ) ٢( 
وحكى الرافعي هذا عن القاضي وسكت عليه موافقة ، وفيـه نظـر ،   : " قال النووي  

وحيتمل أن يصح البيع ويكون شرط اإلعتاق توكيداً للمعىن ، فإن املقصود الشرط حتصيل 
 " .اإلعتاق وهو حاصل هنا 

 ) .٩/٣٦٦(اموع  
 ) .٢/٤٥(املنهاج )    ٣( 
 ) .٤/٤٠٢(روضة الطالبني )    ٤( 
 .كما لو نذر اعتاق رقبة يلزمه )    ٥( 
 ) .٤/٤٠٢(؛ روضة الطالبني ) ٣/٥١٦(التهذيب  

 .كما لو باع بشرط أن يرهن بالثمن شيئاً ال جيرب عليه )    ٦( 
 ) .٤/٤٠٢(؛ روضة الطالبني ) ٣/٥١٦(التهذيب  

 =:وإن مل يعتقه فهل جيرب على عتقه أم ال على وجهني : " ل املاوردي ويف ذلك يقو)    ٧( 
جيرب على عتقه الستحقاقه عليه بالشرط ، وهذا قول أيب سعيد االصطخري ، : أحدمها = 

فعلى هذا ، لو جىن العبد قبل عتقه مل جيز بيعه يف جنايته ، وأخذ املشتري بفديتـه ، ألن  
 .ى جمرى أم ولده استحقاق عتقه سبب من جهته ، فجر

ال جيرب عليه الستقراره ، ملكه عليه ، فعلى هذا ، يكون لبائعه اخليار يف فسـخ  : والثاين  
 " .البيع ألجل شرطه 

  ) .٦/٣٨٥(احلاوي  



 

باإلجبار ،  وإذا قلنا )١(خبالف الدين والضمني ، فإنه ال جيرب قطعاً بل يتخري 
خيرج على اخلالف يف املويل فيعتقه القاضي علـى قـول ،    )٢(قال يف التتمة 

هـذا ،  : احتمالني أحدمها  )٣(وحيبسـه حىت يعتق على قول وذكر اإلمام 
العتق حق للبائع فأسقطه سـقط ، ويف  : يتعني احلبس ، وإذا قلنا : والثاين 

يسقط الرهن : وجه أصحها سقوط الرهن والكفيل واألجل باإلسقاط ثالثة أ
، ولو أعتق املشتري هذا العبد عن الكفارة ، فـإن   )٤(والكفيل دون األجل 

قلنـا احلق هللا تعاىل أو للبائع ومل يأذن مل جيز ، وإن أذن أجـزأه عنـها يف   
، ولو قتـل   )٦(، وجيوز استخدامه والوطء واالكتساب للمشتري  )٥(األصح 

إىل آخر ليعتقه ، ولو باعه لغريه وشرط عليه فالقيمة له ، وال يكلف صرفها 
، ولو أولدها مل جتزئه عـن االعتـاق علـى     )٧(عتقه مل يصح على األصح 

يكون كما لو مات ، ولو مـات  :  )٨(الصحيح ، بل عليه أن يعتقها ، وقيل 
عليه مع ذلك قـدر  : العبد قبل عتقه فاألصح ليس عليه إال الثمن ، والثاين 

                                                 
 ) .٣/٤٠٢(روضة الطالبني )    ١( 
 ) .أ/١٩٥(تتمة اإلبانة )    ٢( 
 ) .٣/٤٠٢(؛ روضة الطالبني ) ٩/٣٦٥(اموع )    ٣( 
وحيتمل أن جيزم بأن يعتقه القاضي كما إذا توجه عليه بيع ماله يف : قلت : قال النووي و 

 .دين فامتنع ، فإن القاضي يبيعه يف وفاء الدين 
إن شرط الرهن والكفيل : وبه قطع اجلمهور ، وفيه وجه ضعيف للشيخ أيب حممد اجلويين )    ٤( 

 .والكفيل ال يصح إفراده باإلسقاط كاألجل 
 ) .٩/٣٦٥(اموع  

؛ روضـة الطـالبني   ) ٩/٣٦٥(؛ امـوع  ) ٣/٥١٦(؛ التهذيب ) ٦/٣٨٦(احلاوي )    ٥( 
)٣/٤٠٢. ( 

جيوز استخدام العبد واألمة اللذين اشترامها بشرط العتق قبـل حصـول   : قال األصحاب )    ٦( 
 .العتق ، وجيوز الوطء وتكون أكساما للمشتري ؛ ألما على ملكه قبل العتق 

 ) .٣/٣٦٥(وع ام 
 ) .٣/٤٠٢(؛ روضة الطالبني ) ٣/٥١٦(التهذيب )    ٧( 
 .وهو وجه شاذ : قال النووي )    ٨( 
 ) .٣/٣٦٥(اموع  



 

قـدر  : قتله مطلقاً ، ومثن مثله بشرط العتـق ، والثالـث   التفاوت بني مثن 
ثنا الثمن عشرة ، وقيمته مع الشرط ا: التفاوت مبثل نسبته من الثمن ، مثاله 

عشر وبدون الشرط مخسة عشر يلزمه مع الثمن على الثاين ثالثة ، وعلـى  
الثالث درمهان ونصف ، ألن التفاوت بني قيمته مع الشرط ودونه على نسبة 

، فإذا كان أربعة أمخاسه عشرة  )١(مس ، فكأنه أحد أربعة أمخاس الثمن اخل
فجميعه اثنا عشر ونصف ، قبض عشرة بقى له درمهـان ونصـف ، ويف   

البن الرفعة درمهان ، وهذا غلط استدركه صاحبها يف املطلب ،  )٢(الكفاية 
ذ ورجع للبائع اخليار ، إن أجاز فال شيء عليه وإن فسخ رد ما أخ: والرابع 

الوجه الثاين ، مع  )٣(ينفسخ ومل يذكر يف الروضة : بقيمة العبد ، واخلامس 
، وهي جارية يف التلف واإلتالف ، وهذه األوجه مفرعة  )٤(كونه يف الرافعي 

له أوهللا تعـاىل ؟ فيــه   : مفرعة على أن العتق للبائع أو مطرده سواء قلنا 
                                                 

 ) .١٣٤-٥/١٣٣(البيان : ينظر )    ١( 
 ) .ب/٦١( كفاية النبيه)    ٢( 
ليس عليه إال : أصحهما . ولو مات العبد قبل عتقه ، فأوجه : " وما جاء يف الروضة هو )    ٣( 

سـبته  نعليه مع ذلك قدر التفاوت مبثل : والثاين . إال الثمن املسمى ، ألنه مل يلزم غريه 
للبائع اخليار ، إن شاء أجاز العقد وال شيء له ، وإن شاء فسخ ، : من الثمن ، والثالث 

 " .ينفسخ : ورد ما أخذ من الثمن ، ورجع بقيمة العبد والرابع 
 ) .٣/٤٠٢(روضة الطالبني  

أن عليه مع ذلك قدر التفاوت بني مثـن مثلـه   : والثاين : " والوجه الثاين يف فتح العزيز )    ٤( 
مشترى مطلقاً ومثن مثله مشترى بشرط العتق ، ومنهم من زاد يف هذا الوجه أنه يعـرف  

 " .قدر التفاوت هكذا وجيب عليه مثل نسبته من الثمن مطلقاً 
 =) .٨/٢٠٢(ع مطبوع مع اموفتح العزيز  

وباملقارنة بني الوجه الثاين عند النووي ، والثاين عند الرافعي والثاين عند السبكي جنـد  = 
 :ما يلي 

 .أن الوجه الثاين عند الرافعي هو عبارة عن الوجه الثاين والثالث عند السبكي  -١

أن الوجه الثاين عند النووي هو الوجه الثالث عند السبكي وما هـو مـذكور يف    -٢
 .ه الثاين عند السبكي مل يذكر بالفعل عند النووي الوج



 

 .أصحهما الثاين  )١(رأيـان لإلمام 

نه لَو شرطَ مع الْعتقِ الْوالََء لَه أَو شرطَ تدبِيره أَو كتابته وأَ( قال 
 عيالْب صحي رٍ لَمهش دعب اقَهتإِع ب٢٣١/ل/ [وكذا لو اشـترى   )٢( )أَو [

، أم الوالء ، فالن شرطه يقتضي نقـل امللـك إىل    )٣(داراً بشرط أن يقفها 
كل شـرط  "  العقد ، والثاين يصح ويفسد الشرط لقوله  البائع وارتفاع

يصح البيـع والشـرط ،   : والثالـث " ليس يف كتاب اهللا فهـو باطـل 
وهو شاذ ال يكاد يوجد نقله لغـري  " [ واشترطي هلم الوالء : " لظاهر قوله 

،  مع خطبتـه   )٥(] اشترطي هلم الوالء : ، وقد تكلم الناس يف قوله  )٤(اإلمام 
ـ  ـفمنه )٦(اره ـنكبإ حيح ، م مـن مل يثبت األذن ، وإن كـان يف الص

                                                 
 " .وهو مقتضى كالم األصحاب : " وقال النووي ) ٩/٣٦٦(اموع : ينظر قوله يف )    ١( 

 ) .٢/٤٥(املنهاج )    ٢( 
 .هو كشرط اإلعتاق : ولو باع ؛ بشرط أن يكاتبه أو يدبره ، فقد قيل : " وقال البغوي  
 " .ح ، والعتق خمصوص بالسنة ؛ لغلبته أنه ال يص: واملذهب  
 ) .٣/٥١٦(التهذيب  

 ) .٨/٢٠٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
وال تكاد جتد حكاية اخلالف يف صحة الشرط بعد تصحيح العقـد  : " ويف ذلك الرافعي )    ٤( 

 " .إال لإلمام رمحه اهللا تعاىل 
مام فيه حبثاً أثبته الرافعي وجها ، وأنكره عليه ؛ وأبدى اإل: " وأكد ذلك ابن امللقن بقوله  

 " .ألنه عليه الصالة والسالم ال يأذن يف باطل 
 ) .٧/٢٣٨(؛ األعالم بفوائد عمدة األحكام ) ٨/٢٠٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 " .ل " هامش )    ٥( 
ذا اإلشكال ، العظيم فمنهم فاختلف الناس يف الكالم على ه: " ويف ذلك يقول ابن امللقن )    ٦( 

وقـد  " اشترطي هلم الوالء : " أعين قوله  –فمنهم من صعب عليه ، فأنكر هذه اللفظة 
نقل املازري عن حيىي بن أكتم وقد وقع يف كثري من الروايات سقوطها ، وهذا ما شجع 

وحديث حيىي عن عمرة عن عائشة أثبت مـن  : " وقال الشافعي " . حيىي على إنكارها 
وأحسب حديث عمـرة  " واشترطي هلم الوالء : " م وأحسبه غلط يف قوله حديث هشا

: وقـال الشيـخ تقي الدين " .  أن عائشة كانت اشترطت هلم بغري أمر رسول اهللا 
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: ، وقيل  )١( م الوالءـي هلـم حكـنيب: ل ـقي: وه ـرون تأولـواألكث
هلم كما فسـخ احلـج إىل    )٣( عقوبة:  لـ، وقي )٢( ىـىن علـالم مبعـال

إذا مع العتق احترازاً عما  )١(، وقول املصنف  )٥(وقيل غري ذلك .  )٤(العمرة 

                                                                                                                        
هذه اللفظة تفرد ا هشام بن عروة عـن  : وبلغين عن الشافعي قريب منه ، وأنه قال " 

 " .ون على إثبات هذه اللفظة للثقة بروايتها أبيه دون غريه من الثقات األثبات ، واألكثر
؛ املعلم بفوائد ) ٣/١٦(األم : ؛ وينظر ) ٢٤٠-٧/٢٣٩(األعالم بفوائد عمدة األحكام  

 ) .٢/١٢٨(حكام األحكام أ؛ ) ٢/٢٢٥(مسلم 
وما تصرف منها تدل على اإلعالم واإلظهار ، وإذا كان كذلك " االشتراط " ألن لفظة )    ١( 

على معىن أظهري حكم الوالء وبينه وأعلمي أنه ملن أعتـق ، علـى   " طي اشتر" محل 
 .عكس ما أورده السائل ومنهم من احلديث 

: لقوله تعـاىل  " عليهم " مبعىن " هلم " أن : ومن استدل بذلك بني وجه االستدالل بقوله )    ٢( 

 .مبعىن عليهم ) ] ٢٥(سورة الرعد ، من آية [  }َلُهُم اللَّْعَنُة{

اله صاحب هذا التأويل أنكر االشتراط ، ولو كان كما ق بأنه : د على ذلك ر -١
 .مل ينكره 

وقد جياب على هذا ؛ بأن عليه السالم ما أنكر إال مـا أرادوا اشـتراطه يف أول   
 .األمر

بأن الالم ال تدل بوضعها على االختصاص النافع ، بل على مطلق االختصـاص ،   -٢
 .ختصاص النافع ، وقد ال يكون فقد يكون اللفظ ما يدل على اال

 .سياق احلديث وكثرياً من ألفاظه ينفيه  -٣
 ) .٢٤١-٧/٢٤٠(األعالم بفوائد عمدة األحكام : ينظر 

إن يكون إبطاله هذا الشرط عقوبة ملخالفتهم حكم : " وقد وضح ذلك ابن امللقن بقوله )    ٣( 
من املالية املسامح ا ألجل الشرع ، فإن إبطال الشرط يقتضي تقدمي ما قوبل به الشرط 

 " .الشرط ، ويكون هذا من باب العقوبة باملال 
 ) .٧/٢٤٥(األعالم بفوائد عمدة األحكام  

وسبب فسخ احلج إىل العمرة كان خاصاً بتلك الواقعة ، مبالغة يف إزالة ما كانوا عليه من )    ٤( 
 .منع العمرة يف أشهر احلج 

 ) .٧/٢٤٥( األعالم بفوائد عمدة األحكام 
 :ومن التأويالت أيضاً )    ٥( 



 

قـال يف  .  )٢(إن أعتقته يوماً فـوالؤه يل  : رد وشرط الوالء ؛ بأن قال ـأف
ـ   )٣(التتمة  الف ـهنا ال يصح بال خالف ، وأشار يف كتاب اخللـع إىل خ

املذهب املشهور فساد العقد ، وأما التدبري فليست مصلحته : فيـه ، إذ قال 
ضة ، والكتابة معاو )٤(بأجره حىت يلحق بالعني ، وكذلك العتق بعد شهـر 

يف األربعة صـحة  : والوقف وإن كان هللا تعاىل ففيه حجر ، والوجه الثاين 
إن البيع ال يفسد بفساد الشرط ، : قول  )٥(الشرط إحلاقاً بالعتق ، وللشافعي 

                                                                                                                        
أن يكون االشتراط املذكور مبعىن ترك املخالفة ملا شرطه البائعون ، وعدم إظهـار   -١

الرتاع فيما دعوا إليه ، مراعاة ملصلحة الشرع يف العتق وقد يعرب عن التخلية والترك 
 .بصيغة تدل على الفعل 

مث أقدموا علـى  " الوالء ملن أعتق " أن أنه عليه الصالة والسالم كان قد أخربهم  -٢
اشتراط ما خيالف هذا احلكم الذي علموه ، فورد هذا اللفظ على سبيل الزجـر  
والتوبيخ ، ملخالفتهم احلكم الشرعي ، وغاية ما يف الباب إخراج لفظة األمر عـن  
ظاهرها ، وقد وردت خارجة عن مواضعها ، يف غري موضع مينع إجراؤها فيهـا  

ْئُتمْ  { : ا كقوله تعاىل على ظاهره ا ِش سورة فصلت ، من آيـة  [  } اْعَمُلوا َم

 .ومعلوم أنه ليس املراد إطالق املشيئة عنهم يف عملهم وكفرهم ) ] ٤٠(
أن ذلك خاصاً ذه القضية ال عام يف سائر الصور ، وسبب التخصيص بإبطـال   -٣

 .التأويالت  هذا الشرط للمبالغة يف الرجوع عنه املخالفة للشرع ، وهذا أصح
 .)٢٤٧-٧/٢٤٢(بفوائد عمدة األحكام ؛ األعالم ) ١٢٩-٢/١٢٨(أحكام األحكام : ينظر 

 .من البحث ) ٤٢٦ص) ( ٢/٤٥(يف املنهاج  السابق)    ١( 
 .فإن البيع باطل قطعاً ، ألن الوالء تابع للعتق ، وهو مل يشترط األصل )    ٢( 
 ) .٢/٤٦(مغين احملتاج  

 ) .ب/١٩٦(بانة تتمة اإل)    ٣( 
 ) .٥/١٣٤(البيان )    ٤( 

إن الشرط باطل ، والبيع جائز ، وبه قال أبو ثـور ، وهـو   : " ويف ذلك يقول املاوردي )    ٥( 
الناقل هلذا القول عن الشافعي ، وليس يعرف له وال حيفظ عنه إال من جهة أيب ثـور ،  

ضع جمال ، فإن جـاز أن  ووجهه ضعيف ؛ ألن الشرط الفاسد ال يصح معه البيع يف مو
ما أبطل بيعها باشـتراط   أن النيب : يكون مذهباً ، فلعله من دليل قائله حديث بريرة 

 " .العتق ، وال ألزم عائشة عتقها ، وإمنا أعتقت باختيارها 



 

وعلى مقتضاه يأيت هنا وجه ثالث ، ويكون يف املسائل اخلمس ثالثة أوجه ، 
إن : شرط العتق بعد شـهر ، وقـال    الصحة يف )١(وأختار صاحب املرشد 

ظاهر النص يقتضيه ، ولو اشترى عبداً بشرط أن يعلق عتقه على صـفه مل  
م ـدت ثـق ، فولـولو اشترى حامالً بشرط العت. يصح البيع يف األصح 

أن يكونا يف أنـه   )٣(] وينبغي [ ،  )٢(ل يتبعها الولد ؟ وجهان ـا هـأعتقه
قاتل بقسط من الثمن أم ال ، ولو حدث ولـد  هل يلزم بعتقه بناء على أنه ي

وانفصل بعد البيع وقبل العتق مل يلزم بعتقه ، ورأى ابن الرفعة ختريج وجه فيه 
يف املوصى بعتقه إذا اكتسب بني املوت والعتـق   )٤(من وجه حكاه الروياين 

يكون كسبه له على رأي ، ولو باع عبداً بشرط أن يبيعه املشتري بشـرط  
 . )٥(على الوجهني : ذهب بطالن العقد ، وقيل العتق ، فامل

ولَو شرِطَ مقْتضى الْعقْد كَالْقَبضِ والرد بِالْعيبِ ، أَو مـاالَ  ( قال 
 حأْكُلَ إِالَّ كَذَا صأَنْ الَ ي رطكَش يهف ضقوله صح ينبغي أن يكون  )٦( )غَر

                                                                                                                        

وحكى إمام احلرمني والرافعي وغريمها قوالً غريباً : " وهذا ما أكده أيضاً النووي بقوله  
عن الشافعي أن البيع ال يفسد بالشروط الفاسدة حبال بل يلغـو الشـرط   حكاه أبو ثور 

 " .ويصح البيع 

 ) .٩/٣٦٩(؛ اموع ) ٨/٢١١(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٦/٣٨٥(احلاوي  

 . ) ٤(هامش ) ١٣٤ص(سبقت ترمجته  صاحب املرشد هو ابن أيب عصرون وقد)    ١( 

 ) .٣/٤٠٣(روضة الطالبني )    ٢( 

 " .ل " يف هامش )    ٣( 

 .حبثت عنه ومل أجده يف البحر واحللية )    ٤( 

 =.وهذا مذكور عن ابن القطان )    ٥( 

 ) .٣/٤٠٣(روضة الطالبني = 
 ) .٢/٤٦(املنهاج )    ٦( 
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ففي كالم ،  )١(رط مقتضي العقد املراد صح العقد ، أما الشرط فإن كان ش
ما يقتضي أنه صحيح مؤكد للعقد ، وكالم  )٢(القاضي أيب الطيب واحملاملي 

إن : فع حىت قال اإلمـام  أنه ال يضر ، وال ين )٤(والرافعي  )٣(اإلمام والغزايل 
وهذا حبث لفظي ، وإن الشرط هو الذي يقتضي زيادة على مقتضى العقد ، 

أو  )٥(ان ال يأكل اهلريسة ـإن كـه فـرض فيـا ال غـرط مـان شـك
 )٧(فهو فاسد الغ ، ال أثر له هكذا قطع به اإلمـام   )٦(أو ال يلبس إال اخلز 

، لو  )١(عن األصحاب ، وقال صاحب التتمة  )٨(، وحكاه الشاشي  والغزايل

                                                 
أن يشرط عليه التسليم ، أو خيار الس ، أو رده بالعيب إن كـان معيبـاً ، أو   : مثل )    ١( 

فهذا ال يفسد البيع ؛ ألن إطالق العقد .. ة إن استحق ، وما أشبه ذلك الرجوع بالعهد
 .يقتضي ثبوت ذلك ، فكان شرطه لذلك تأكيداً ملا يقتضيه 

 ) .٥/١٢٩(البيان  
 ) .ب/١٩٨(املقنع )    ٢( 
أال يأكل إال اهلريسة ، وال يلبس إال اخلز ، وما ال غرض : إذا قال : " ي ذلك يقول ـوف)    ٣( 

 ، فهو هذيان ساقط ، وهذا استثناء ؛ ألنه ليس فيه علقه يتعلق ا نزاع يتغري به غرضفيه 
 " .من صور اللفظ ، ولكنه منطبق على املعىن املفهوم 

 ) .٢/٩١(الوسيط  
من الشروط ينقسم إىل ما ال يتعلق به غرض يورث تنافساً وتنازعاً : والثاين : وفيه يقول )    ٤( 

األول كشرط أن ال يأكل إال اهلريسه ، أو ال يلبس إال اخلز ، وما أشبه وإىل ما ال يتعلق ف
 .ذلك فهو ال يفسد العقد ، ويلغو يف نفسه 

 ) .٨/٢٠٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 .هي احلب املدقوق باملهراس إذا طبخ : الْهرِيسةُ )    ٥( 
 ) .٢٤٤ص) (هرس/مادة(املصباح املنري  

 )٦    ( هو اسم دابة مث أطلق على الثوب املتخذ من وبرها واجلمع خزوز  :اخلَز. 
 ) .٦٤ص) (خز/مادة(املصباح املنري  

 ) .٣/٤٠٤(ينظر قوله يف روضة الطالبني )    ٧( 

بعتك على أن ال : فأما ما ال غرض منه ، فال يؤثر يف العقد ، كقوله : " ويف ذلك يقول )    ٨( 
 " .كذا  لأو تأكفل الن يس أو تصلال تدخل الدار ، أو تقف يف الشم

 ) .٤/١٣٢(حلية العلماء  



 

لو شرط التزام ما ليس بالزم بأن باع بشرط أن يصلي النوافـل أو يصـوم   
يصلي الفرائض يف أول أوقاا فالبيع باطل ، وذكــر   شهراً غري رمضان أو

وهذا يقتضي فسـاد العقـد يف   : "  )٣(احتماالً ، قال الرافعي  )٢(الشاشـي 
ال يأكل إال كذا اختار : وأعلم أن قوله " اهلريسة واخلز ] أ٢٣٢/ل/ [مسألة 

 فإنه  وابن الرفعة أن تقرأ بالثاء ثالث احلروف خطاباً للمشتري )٤(ابن الصالح 

 

حينئذ ال غرض فيه أصالً ، أما إذا قرأ بالياء آخر احلروف فقد ينازع منازع 
يف عدم الغرض ، ويتخيل فيه إفساد العقد لعوده إىل نفع العبد ، فهـو مـن   

                                                                                                                        
البيع باطل ، ووجود الشرط وعدمه سواء ، ال ما شرط عليه واجب عليه من غري شـرط  )    ١( 

 ) .ب/١٩٣(

 ) .٤/١٣٢(حلية العلماء )    ٢( 

 ) .٨/٢٠٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 

ومقتضاه أنه مل جيد تصرحياً بالبطالن وإمنـا : " قال وقد رد على الرافعي اإلسنوي حيث 
وإذا : " يؤخـذ مقتضى كالم التتمة ، وهو عجيب ، فقد نص الشافعي يف األم ، فقال 

باعه العبد على أن ال يبيعه من فالن أو على أن يبيعه منه أو على أن ال يستخدمه أو على 
ذهب الشافعي يف اشـتراط مـا ال   فنلخص أن م. أن ينفق عليه كذا وكذا فالبيع فاسد 

غرض فيه البطالن البن الرافعي مل يطلع فيه إال على كالم بعض املتأخرين املعـدودين يف  
 " .املصنفني ال يف أصحاب الوجوه 

 ) . ٢/٤٦(مغين احملتاج  

عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الشافعي ، أبو عمـر ،  )    ٤( 
يف مصطلح احلديث ، جال يف بالد " املقدمة " صاحب ) هـ٦٤٣-٥٧٧(افظ اإلمام احل

خراسان ، واستفاد من مشاخيها ، وعلق التعاليق املفيدة ، وورد دمشق ودرس باملدرسة 
 .وانية وويل تدريس الرواحية والشامية اجلمث ورد بدمشق . الصالحية بالقدس 

 ) .٥٠٠-٤٤٩ص(احلفاظ ؛ طبقات ) ٤٢٩-٤/٤٢٨(طبقات الشافعية الكربى  



 

 . )١(وجه فساد بيعه باإلعتاق 

ابـة  كَكَون الْعبد كَاتباً ، أَو الد: ولَو شرطَ وصفاً يقْصد ( قـال 
يبطُلُ الْعقْد في : حامالً ، أَو لَبوناً صح ولَه الْخيار إِنْ أَختلَف ، وفي قَولٍ 

 ةابأما الصحة ، فألن هذا الشرط ال يقتضي إنشاء أمر مستقبل فال  )٢( )الد
 يدخل يف النهي عن بيع وشرط ، وإمنا هو التزام أمر موجود عند العقد مسيناه
شرطاً ، وذلك األمر إن كان وصفاً صح بال خالف وإن كان عيباً كاحلمل 

:  )٣(يف الدابة ، ففي قول يبطل ؛ ألنه شرط معها شيئاً جمهوالً ، كما لو قال 
بعتكها ومحلها ، والصحيح الصحة ، ألن املقصود الوصف به ال إدخالـه يف  

ة حـامالً فعلـى   العقد ؛ ألنه داخل عند اإلطالق ، ولو شرط كون اجلاري
، ويف شـرط   )٤(يصح قوالً واحداً ؛ ألنه بيان عيب فيها : القولني ، وقيل 

أصحهما على القولني يف احلمل ، والثانية القطع : كون الدابة لبوناً طريقان 

                                                 
أن تقـرأ  " ال يأكل إال اهلريسة " وقد اختار ابن الصالح وابن الرفعة يف : " قال الشربيين )    ١( 

بتاء اخلطاب ، فإنه حينئذ ال غرض فيه أصالً ، خبالف ما إذا قرئ بالياء آخر احلـروف  
د عن السـياق لكنـه   وما قااله بعي. فقد يتخيل فيه اإلفساد ، ألنه ينقع العبد كاإلعتاق 

 " .صحيح نقالً 
 ) .٢/٤٦(مغين احملتاج  

 ) .٢/٤٧(املنهاج )    ٢( 
ولو أبدل املصنف لفظ الدابة باحليوان لكان أحسـن  : قال بعض شراح الكتاب : تنبيه  

ليشمل األمة فإن حكمها كذلك ؛ ولعل هذا محل الدابة على العرف ، فإن محلت على 
 .ان اللغة فهو كالتعبري باحليو

 ) .٢/٤٧(مغين احملتاج  
 ) .٢/٤٧(؛ مغين احملتاج ) ٤٠٥-٣/٤٠٤(روضة الطالبني )    ٣( 
وخص بعضهم اخلالف بغري اآلدمي ، وقطـع بالصـحة يف   : " ويف ذلك يقول الرافعي )    ٤( 

 " .اجلواري ؛ ألن احلمل يف اجلواري عيب فاشتراط احلمل إعالم بالعيب 
 ٢٠٧-٨/٢٠٦(موع فتح العزيز مطبوع مع ا. ( 
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ولو اختلف يف اجلميع فله اخليار ، ومن ينظر إىل ذكر احلمل يف  )١(بالصحة 
 .يار اجلارية لبيان العيب ال يثبت اخل

وبه قال  )٣( )بِعتكَها وحملَها بطَلَ في اَألصح : ولَو قَالَ (  )٢(قال 
ألن ما ال جيوز بيعه وحده ال جيـوز  " ،  )٥(والشيخ أبو علي  )٤(ابن احلداد 

يصح ؛ ألنـه داخـل عنـد    : "  )٦(وقال أبو زيد " بيعه مقصوداً مع غريه 
ولـو  " ا لو قال بعتك اجلدار وأساسه اإلطالق فال يضر التنصيص عليه كم

يصـح  : على اخلالف ، وقيل : وحشوهـا ، فقيل  )٧(بعتـك اجلبة : قال 
على  )٩(، وينبغي أن جيري هذا اخلالف يف األساس ، ونص الشافعي  )٨(قطعاً 

                                                 
ألن هذا شرط صفة فيها ال يقتضي وجود اللنب فيها حالة العقد ، فهو كشرط الكتابة يف )    ١( 

 .العبد 
 ) .٣/٤٠٥(روضة الطالبني  

فوق السطر مكتوب تكرار ، والتكرار املراد ليس يف نص املنهاج ، وإمنا هو يف شرح املؤلـف ،  )    ٢( 
 ) .٣٩٤ص(تنبيه أا تكررت قبل ذلك ضعة أسطر ، وينبغي الحيث شرح هذه العبارة قبل ب

 ) .٢/٤٧(املنهاج )    ٣( 
-٢١٤(حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر اإلمام اجلليل ، أبو بكر بن احلـداد املصـري   )    ٤( 

إنـه  : ، قيل " الباهر " جالس أبا إسحاق املروزي ملا ورد مصر من مصنفاته ) هـ٣٤٥
 " .الفروع املولدات " " لفقه جامع ا" مائـة جزء 

 ) .٦٩-٢/٥٩(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ١٩٣-٢/١٩٢(ذيب األمساء واللغات  
 ) .٣/٤٠٥(ينظر قوهلما يف روضة الطالبني )    ٥( 
 ) .٣/٤٠٥(؛ روضة الطالبني ) ٨/٢٠٧(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 
 .البس اجلبة هي نوع من امل)    ٧( 
 ) .٣٤ص) (جب/مادة(؛ املصباح املنري ) ١/٩٦) (جب/مادة(الصحاح  

 .ألن احلشو داخل يف مسمى احلبة ، خبالف احلمل واللنب ، فإنه ال يتبادهلما اسم الشاة )    ٨( 
 ) .٣/٥٢٦(التهذيب  

بيع الدار فكيف أجزمت : فإن قال : " ويف ذلك يرد على االعتراض عليه كما جاء يف األم )    ٩( 
أجزناه ؛ ألنـه يف معـىن   : الدار بطرقها ومسيل مائها وأفنيتها وذلك غري معلوم ؟ قيل 

 " .الثمرة اليت مل يبد صالحها تبع يف البيع 
 )٣/٣٧. ( 



 

] ب٢/م/ [ )١(على جواز بيع الدار بطرقها ، ومسيل مائها ، وأفنيتها وذلك 
يب زيد ، وكذلك العبد يباع جبملة جوارحـه ،  غري معلوم وهو يؤيد قول أ

هو الذي  )٢(ز كحشو اجلبة ، وأساس اجلدار ـاجل: وأعلم أا ثالث مراتب 
واحلمـل   )٣(] منه [ الذي قطعه منه ، وجوارح العبد فهذا يقوي الصحيح 

كاجلز وما ليس جيز فللخالف فيه وجه ، واملسيل والطرق خارجة بالكليـة  
يث نص عليه فغريه أوىل ، مث أمعنت النظر يف ذلك فالصحيح فيها أبعد ، وح

بعتـك   )٥(] قـال  [ ، فإذا  )٤(واستقر    رأي على الفرق بني الواو والباء 
: اجلارية ومحلها ، أو اجلبة وحشوها أو اجلدار وأساسه ، بطل ، وإذا قـال  

بعتك اجلارية حبملها أو اجلبة حبشوها أو اجلدار بأساسه صح ، واللغة تقتضي 
ذا ، وكالم الشافعي ال خيالفه وليس يف كالم األصحاب ما خيالفه إال مـا  ه

تقدم ذكره يف األساس ، ولعل الناقل لذلك مل حيرر العبارة ، فليرتل كـالم  

                                                 

 " .م " " ل " ينبغي التنبيه إىل أنه هنا بدأت املقابلة بني املخطوطتني )    ١( 

البهيمة بأن أساس الدار داخل يف مسمى اجلـدار   الفرق بني أساس اجلدار وبني احلمل يف)    ٢( 
غري داخل يف مسمى : فذكره ذكر ملا دخل يف اللفظ فال يضر التنصيص عليه ، ما حيمله 

البهيمة ، فإذا ذكر فقد ذكر شيئاً جمهوالً وباعه مع املعلوم ، ودخوله تبعـاً ال يسـتلزم   
 .دخوله يف مسمى اللفظ 

 ) .٢/٤٧(مغين احملتاج  

 .فيه " ل " يف   )  ٣( 

وال فرق يف هذه األمثلة بني أن يأيت بالواو أو بالباء أو مـع  : " ويف ذلك يقول الشربيين )    ٤( 
: كما ذكره يف اموع يف أثناء األمثلة ، وإن فرق السبكي بني الواو والبـاء ، فقـال   

 " .بالبطالن يف الواو وبالصحة مع الباء 
أما إذا قال بعتك هذه احلية وحشوها أو حبشوها : " ال وهذا ما جاء عن النووي حيث ق 

يصح قوالً ) الثاين ( أنه على الوجهني يف قوله بعتك الشاة ومحلها ) أحدمها ( فطريقان 
 " .واحداً 

 ) .٢/٤٧(؛ مغين احملتاج ) ٩/٣٢٣(اموع  
 " .م " يف هامش )    ٥( 



 

وإذا قلنا بالبطالن يف هذه الصورة ، قـال   )١(] قلت [ األصحاب على ما 
] الظهاره [ يف صحـة البيـع فـي " يف صورة اجلبـة  )٢(الشيخ أبو علي 

الدابـة  ] ب٢٣٢/ل/ [ي صورة ـقوال تفريق الصفقة ، وف  )٤(والبطانة  )٣(
قيمته ، واستحسنه  )٥(] معرفة [ ؛ ألن احلشو ميكن " يبطل البيع يف اجلميع 

قلنا [ بالقسط ، أما إذا  )٧(] جيرب [ وهذا إمنا يكون تفريقاً على أن  )٦(اإلمام 
ـ ـل ، وفـي احلمـل فـع فيبطـباجلميجيرب  )٨(] قلنا أنه  وال ـي األم ق
،  )٩(ل يف مجيع ذلك ـر كاحلمـض الطيـن وبيـق الصفقة ، واللبـتفري

ـ ـس )١١(ة ـللجهال )١٠( )والَ يصح بيع الْحملِ وحده ( ، قال  ع ـواء بي

                                                 
 .قلته " م " يف )    ١( 
 ) .٨/٢٠٧(ح العزيز مطبوع مع اموع ينظر قوله يف فت)    ٢( 
 .ما يظهر للعني وهي خالف البطانة مبعىن ما خيفى عن العني : بالكسر : الظهارةُ )    ٣( 
 ) .١٤٧ص) (ظهر/مادة(املصباح املنري  
 .الطهارة " م " وهي يف  

الغائب ؛ ألن ولسنا نشترط رؤية حشو اجلبة ، على قول منع : " ويف ذلك يقول الغزايل )    ٤( 
 " .اجلبة قد تقصد على هذا الوجه 

 ) .ب/٥٧(كفاية النبيه : ؛ وينظر ) ٢/٩٠(الوسيط  
 " .ل " فوق السطر من )    ٥( 
وهذا حسن لكنا جنري التفريق حيث يتعذر التوزيع كما لو باع شاة : " ويف ذلك يقول )    ٦( 

 يصح البيع قوالً واحداً ؛ ألنه وخرتير أو باع حامالً وشرط وضعها لرأس الشهر وحنوه مل
 " .غري مقدور عليه 

 ) .٨/٢٠٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 .جيري " م " يف )    ٧( 
 " .م " ويف النص من " ل " يف هامش )    ٨( 
 ) .٩/٢٢٤(؛ اموع ) ٣/٤٠٥(روضة الطالبني )    ٩( 
 ) .٢/٤٧(املنهاج )    ١٠( 
 .وهذه مكرره ، فإنه عني بيع املالقيح : ويف ذلك يقول الشربيين  
 ) .٢/٤٧(مغين احملتاج  

 =. "نهى عن بيع املَجر  أَنه " ملا روى )    ١١( 

رداً
منف

ل 
حلم
ع ا
بي

 



 

احلمل ال يفـرد ، فـال   ، وال احلامل دونه ؛ ألن  )١(من مالك األم أو غريه 
وجـه   )٤(ويف النهاية  )٣(" يا نعن الث ، ولنهيه  )٢(يوان يستثىن كأعضاء احل

أن : أنه يصح كما لو باع شجرة واستثىن الثمرة قبل بدو الصالح ، وجوابه 
الثمرة جيوز إفرادها بالعقد ، فلو وكل مالك احلمل مالك األم فباعهما دفعة 

اقاً لالستثناء الشرعي إحل )٦( )والَ الْحاملِ بِحرٍ ( : ، قال  )٥(واحدة مل يصح 
ـ ـواحلمد ـ، وهكذا لو كانت األم لواح )٧(باالستثناء احلسي  ر ، ـل آلخ

                                                                                                                        
ونقل عن ) ٥/٣٤١(النهي عن بيع حبل احلبلة : السنن الكربى ، كتاب البيوع ، باب = 

وهو حديث . ا يف بطن الناقة ار أن يباع البعري أو غريه مم: قال أبو زيد : أيب عبيد قال 
فأنكر على موسى هذا ، وكان من أسـباب  : تفرد به موسى بن عبيدة ، قال ابن معني 

 .تضعيفه 
وار اشتراء ما يف األرحام ، وألنه قد يكون محالً وقد يكون رحياً ، وذلك غرر من غري  

فة ، وذلك غرر من حاجة ، فلم جيز ، وألنه إن كان محالً فهو جمهول القدر وجمهول الص
 .غري حاجة فلم جيز 

 ) .٦/٤١٨(احلاوي : ؛ وينظر ) ٩/٣٢٢(املهذب  
ولو كان احلمل لواحد ، واألم آلخر ، فال جيوز ملالك احلمل : " ويف ذلك يقول البغوي )    ١( 

 " .بيع احلمل ؛ ال من مالك األم ، وال من غريه 
ك احلمل ، وال من غريه ، ولو كان احلمل وكذلك ال جيوز ملالك األم بيعها ؛ ال من مال 

 " .حراً ، ال جيوز بيع األم ، هذا كما ال جيوز استثناء احلمل يف البيع 
 ) .٥/١٢٤(؛ البيان ) ٢/٩٦(الوسيط : ؛ وينظر ) ٣/٥٢٧(التهذيب  

 ) .٢/٤٧(مغين احملتاج )    ٢( 
 ) .٦٢٧ص) (١٥٣٦(كراء األرض ، رقم : صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب )    ٣( 
ولو باعها واستثىن محلها ، مل يصح البيع على املذهب ، وبـه  : " ويف ذلك يقول النووي )    ٤( 

 " .قطع اجلمهور ، وحكى اإلمام فيه وجهني 
 ) .٣/٤٠٤(روضة الطالبني  

 .ألنه مل ميلك العقد بنفسه فال يصح منه التوكيل فيه )    ٥( 
 ) .٢/٤٨(مغين احملتاج  

 ) .٢/٤٧(املنهاج  )   ٦( 
 ) .٢/٤٧(مغين احملتاج )    ٧( 



 

، ويف كلتا املسـألتني   )٢(ره ـغي )١(] ن ـم[ ل أو ـك احلمـاع األم ملالـفب
إن : هنا ، ويف كتاب الرهن ، وإن كان قال فيه  )٣(وجه أنه يصح اختاره اإلمام 
والسري وافـق  ي كتاب النكاح ـأيضاً ، وف )٤(لغزايل املذهب املنع ، وأختاره ا

 )٥( )ولَو باع حامالً مطْلَقاً دخلَ الْحملُ فـي الْبيـعِ   ( اب قال ـاألصح
ل ـه ، وحمـفيل اإلمجاع ـنق )٨(يـالم الشافعـك )٧(]تضمن . [)٦(اًـتبع
ـ  )٩(]  اجلزم [ل ـوحم ـ ـتبعية احلمل لألم ، إذا ك ـ ـان مملوك ا ـاً لصاحبه
ـ ـاراً منـره اختيـع أو غيـة بيـه مبعاوضـا عنـل ملكهـوانتق ن ـه أو م
ه أو وليه إن كان حمجوراً عليه لصغر أو سفه أو فلس ، فلو انتقل باهلبة أو ـوكيل

يف حـق   )٢(] احملرم [  )١(] ع ـالبي[ أو    )١٠( اهلبةالفسخ ورجوع الوالد يف 

                                                 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ١( 
 ) .٣/٥٢٧(التهذيب )    ٢( 
 ) .٩/٢٠٦(؛ اموع ) ٣/٤٠٤(ينظر قوله يف روضة الطالبني )    ٣( 
 ) .٢/٩٥(الوسيط )    ٤( 
 ) .٢/٤٨(املنهاج )    ٥( 
قاً من غري تعرض لدخول أو عدمه ، دخل احلمل يف البيـع  ولو باع حامالً محلها له مطل)    ٦( 

 .تبعاً هلا باإلمجاع ، أما إذا كان محلها لغريه فإن البيع ال يصح كما مر 
؛ فتح العزيـز  ) ٥/١٢٤(؛ البيان ) ٣/٥٢٦(التهذيب : ؛ وينظر ) ٢/٤٨(مغين احملتاج  

 ) .٨/٢٠٦(مطبوع مع اموع 
 .يضمن " ل " يف )    ٧( 
الداللة باإلمجاع يف جنني األمة ، وذات احلمل من البهائم ، فإن الناس : " ويف ذلك يقول   )  ٨( 

الناس مل خيتلفوا يف أن كل ذات محل من بين آدم ومن البهائم بيعت ، فحملها تبع هلا ، 
 " .كعضو منها داخل يف املبيع بال حصة يف الثمن ، ألنه مل يزايلها 

؛ ) ٤/٣٦٦(؛ ومواهب اجلليل ) ٣٧٦-٤/٣٧٥(صنائع بدائع ال: ؛ وينظر ) ٣/٣٦(األم  
 ) .٢/١٣(وشرح منتهى اإلرادات 

 .احلزم " م " يف )    ٩( 
يصح لألب الرجوع على التراخي يف هبة ولده الشاملة للهدية والصدقة ، وكذا لبعضها )    ١٠( 

وكذا لسائر األصول من اجلهتني ولـو مـع   . كما فهم باألوىل من دون حكم حاكم 
الف الدين على املشهور سواء أقبضها الولد أم ال ، غنياً كان أو فقـرياً وصـغرياً أو   اخت



 

 .إن اجلديد يف اهلبة عدم التبعية : مام ، قال اإل )٣(املرن بغري اختياره فقوالن 

، كأن ال يقبض  )٤(من أقسام الشروط ما ينايف مقتضى العقد  :تنبيه 
 )٥(" بيع وشرط " وال ينتفع ، ومل يصرح املصنف به لدخوله يف عموم قوله 

                                                                                                                        
الَ يحلُّ لرجلٍ أَنْ يعطي عطيةُ أَو يهب هبةً فَيرجِع فيها إِالَّ الوالد فَيِمـا  " كبرياً خلرب 

 هلَدي وطعي" .= 
ما جاء يف كراهية الرجـوع ،  : البيوع ، باب حتفة األحوذي بشرح الترمذي ، أبواب = 

: وقال ) ٢/٤٦(؛ املستدرك على الصحيحني ، كتاب البيوع ) ٤/٤٣٥) (١٣١٦(رقم 
 ) .٢/٥١٨(مغين احملتاج : صحيح ؛ وينظر 

 " .ل " سقطت من )    ١( 
 .احملترم " م " يف )    ٢( 
 :مسألة حكم بيع الرهن فيها تفصيل )    ٣( 
 عليه إال إذا وجد ن مال فال يباع الرهن حبال ؛ ألن مطلق الرهن ال يسلطفإن كان للراه 

 .به إذناً 
 :وإن صار معسراً ففيه خالف  
 .إنه عارية فال يباع إال بإذن جمدد : القول األول  
 .له بيعه : القول الثاين  
 ) .٢/٢٦٦(الوسيط : ينظر  

كل شرط منع املشتري من واجـب أو  : و وهو ما كان من موانع العقد وحمظوراته ، وه)    ٤( 
بعتـك هـذه   : ألزم البائع ما ليس بواجب ، فالذي منع املشتري من واجب أن يقول 

اجلارية على أن ال تبيعها وال تطأها ، أو بعتـك هذه الدار علـى أن ال تسـكنها وال   
ـ  ى أن تؤجرها ، أو بعتك هذه الدابة على أنين أركبها دونك ، أو بعتك هذه املاشية عل

نتاجها ولبنها يل دونك ، أو بعتك هذه األرض على أنين أزرعها سنة وأما الذي ألـزم  
قد بعتك هذه اجلارية على أن ال خسارة عليك : البائع ما ليس بواجب ، فهو أن يقول 

يف مثنها ، أو على أنين ضامن لك مائة درهم من ركبها ، أو بعتك هذه النخل على أنين 
مثرها ، أو بعتك هذه األرض على أنين قيم بعمارا وزراعتها فهذان كفيل مبائة وسق من 

الضربان وما شاكلهما من الشروط باطلة ، والعقد باشتراطها فيه باطل وبه قال مجهـور  
 .الفقهاء 

 ) .٣٨٢-٦/٣٨١(احلاوي  
 .) ٣(هامش ) ٢٣٨ص(سبق خترجيه )    ٥( 



 

 )١(وال خالف يف فساده ، وهو مفسد للعقد أيضاً ، ولعل ما رواه أبو ثـور  
 .سد بالشروط الفاسدة جيري فيه من أن البيع ال يف

ضبطت بضـم   – )٢( )ومن الْمنهِي عنه ما الَ يبطَلُ : فَصلٌ ( قال 
ـ ـون الطـذا تكـى هـالياء وعل ـ  –ة ـاء مفتوح ـ ـوالضمي ي ـر ف
ولو قرئ بفتح الياء وضم  )٣(] عليه [ ه يعود إىل النهي لداللة املنهي ـرجوع
اله وأما ضم الياء وكسر الطاء ؛ فإمنا يصح لـو  والضمري حب )٤(اء صح ـالط

ما ال يوصـف   )٥(] فيه ] [ أ٣/م/ [ومن املناهي لكنه أحسن ليندرج : قال 
وشبهه مما هو  )٦(بالبطالن وال يعدمه ويوصف بعدم اإلبطال كتلقي الركبان 

 .هو مذكور يف الفصل 

إن   )٩(أعلم أن النهي  )٨( )بِه  )٧(] يقْترنُ [ لرجوعه إِلَى معىن ( قال 
خارج الزم له مل [ إن  كان ألمر يف ذات العقد أبطل كاملالمسة ، أو ألمر 

                                                 

 . )٤/١٢٦(حلية العلماء )    ١( 

 ) .٢/٤٨( املنهاج)    ٢( 

 .عنه " ل " يف )    ٣( 
 ) .٢/٤٨(مغين احملتاج )    ٤( 
 " .ل " سقطت من )    ٥( 
 ) .٤٤٢ص(سيأيت توضيح ذلك )    ٦( 
 .تقترن " م " يف )    ٧( 
 ) .٢/٤٨(املنهاج )    ٨( 
ح معها ينبغي اإلشارة إىل أنه بدأ الباب بالبيوع املنهي عنها وشرح مثان أنواع منها ال يص)    ٩( 

البيع ، وذلك ألن النهي ورد فيها على ذات العقد من غري أن ينفك عنها وهـي كمـا   
مـرت النهي عن بيع عسب الفحل ، والنهي عن بيع حبل احلبلة ، والنهي عـن بيـع   
املالمسة ، والنهي عن بيع املنابذة ، والنهي عن بيعتني يف بيعة ، والنهي عن بيع وشرط ، 

، والنهي عن بيع املالقيح واملضامني ، مث بدأ يف شـرح البيـوع    والنهي عن بيع احلصاة
املنهي عنها ولكن النهي خارج عن العقد ، مث سيواصل يف النهي عن أمر ينفك من العقد 

 .على ما سيأيت توضيحه 
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أو ألمر منفك عنه متعلق به ، فـأوىل بعـدم    )١(] يبطل كبيع احلاضر للباد 
أنـه يبطـل ، وإذا    )٤(] غريب [ وجه  )٣(، ويف البحر )٢(اإلبطال كالنجش 

 )٥( )كَبيعِ حاضرٍ لباد ( ي الثانية أوىل قال ثبت ذلـك يف املرتبـة الثالثة فف
ثبت ذلك من طرق يف الصحيحني " الَ يبِيع حاضر لباد  : " ، وقال  )٥(
( على حترميه عند وجود شروط ستة ستأيت قال  )٨(، واتفقوا  )٧(وغريمها  )٦(

 ) غَرِيب مقْدةُ] أ٢٣٣/ل/ [بِأَنْ ياجالْح معاعٍ تتبِم  ، همورِ يبِِسع هبِيعيل هإِلَي

                                                 
 " .م " سقطت من )    ١( 
 .) ٥(هامش ) ٤٥٢ص(سيأيت تعريفه قريباً )    ٢( 
 .حبثت عنه ومل أجده )    ٣( 
 " .ل " فوق السطر من )    ٤( 
 ) .٢/٤٨(املنهاج )    ٥( 
) ٢١٥٨(هل يبيع حاضـر لبـاد ؟ ، رقـم    : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٦( 

حترمي : ؛ صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب ) ٢١٦٤) (٢١٦٣) (٢١٦٢) (٢١٦١(
 ) .١٥٢٣) (١٥٢٢) (١٥٢١) (١٥٢٠) (١٤١٣(بيع احلاضر للبادي ، رقم 

حدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حـرب ،  : من طرق متعددة منها  
 .حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن املسيب : قالوا 

حدثنا عبد الـرزاق ،  : حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ، وعبد ابن محيد ، قاال : ومن طريق  
 .بن عباس أخربنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه عن ا

حدثنا عبـد  : ومن طريـق عبد البخاري ، حدثنا حممد بن بشار ، حدثنا عبد الوهاب  
 .اهللا ، عن سعيد بن أيب سعيد ، عن أيب هريرة 

) ٣٤٣١(النهي عن أن يبيع حاضر لباد ، رقـم  : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب )    ٧( 
؛ ) ٧/٢٥٦(بيع احلاضـر للبـادي    :؛ سنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب ) ٤/١٥٩(

) ٢١٧٦(النهي أن يبيع حاضر لباد ، رقـم  : سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب 
ما جاء ال يبيع حاضر لبـاد ، رقـم   : ؛ سنن الترمذي ، كتاب البيوع ، باب ) ٣/٢٦(
)٤/٣٤٧) (١٢٤٠. ( 

حيرم أن يبيع حاضر : " النووي اتفق الفقهاء على حترمي بيع احلاضر للبادي ويف ذلك يقول )    ٨( 
 " .حاضر لباد 

؛ ) ٢/٦٥(؛ بداية اتهد ) ٤/٤٨٠(بدائع الصنائع : ؛ وينظر ) ٣/٤١٢(روضة الطالبني  
 ) .٢/٢٤(شرح منتهى اإلرادات 



 

 يلَدقُولُ بيرِيجِ : فدلَى التع هي َألبِيعدنع كْهرواملراد  )٢( ) )١(] بِأَغْالَ [ أَت
ث يف البدوي ورد على الغالب ، ـان ، واحلديـل كـأي رج: بالغريب 

[  )٤(عة من املصنفني مجا )٣(] يذكر [ وأحد الشروط حاجة الناس إليه ، ومل 
،  )٧(، والرافعـي   )٦(، وإمنا ذكره القاضي حسني ، والبغوي )٥(]عمومها [ 

قصد البيع بسعر يومه ، والبد مـن  ) : والشرط الثاين (   .وحيتاج إىل دليل
ذلك فلو قصد البدوي اإلقامة ليبيعه فسأله القروي تفويض ذلك إليه فال بأس 

سؤال البلدي له ، فلو سأله ) ث ـالثال. ( ن به ، إال على احتمال البن خريا
البدوي مل حيرم ، ولو استرشده فهل يرشده إىل االدخار ، قال ابن سـلمة  

أن ) الرابـع  . ( ال يرشده إليه  )٩(، وقال ابن الوكيل  )٨(وأبو إسحاق جيب 
قالـه الرويـاين ، وهـذه     يتربص ا ، فلو سأله بيعها بسعر يومها مل حيرم 

أن يظهر بيع ذلك املتـاع  ) اخلامس . ( ربعة يف كالم املصنف الشروط األ
سعة يف البلد ، فإن مل يظهر لقلته ، أو لكرب البلد أو لعموم وجوده ورخص 

أن يكون عاملاً ) السادس . ( ، أوفقهما للحديث التحرمي  )١٠(السعر فوجهان 

                                                 

 .بأعلى : يف املنهاج )    ١( 

 ) .٢/٤٨(املنهاج )    ٢( 

 .يذكره " م " يف )    ٣( 

 ) .٦/٤٢٦(وي احلا: ينظر . كاملاوردي )    ٤( 
 .عموماً " م " يف )    ٥( 
 ) .٣/٥٤٠(التهذيب )    ٦( 
 ) .٨/٢١٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
أنه جيب عليـه  : وهو ما حكاه ابن كج عن أيب الطيب بن سلمة ، وأيب إسحاق املروزي )    ٨( 

 .إرشاده إليه ، أداء للنصيحة 
 ) . ٣/٤١٢(؛ روضة الطالبني ) ٨/٢١٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 " .أنه ال يرشده إليه توسيعاً على الناس : وعن أيب حفص بن الوكيل : " قال الرافعي )    ٩( 
 ) .٣/٤١٢(؛ روضة الطالبني ) ٨/٢١٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٣/٤١٢(روضة الطالبني )    ١٠( 



 

وتلقـي  ( : ال ، ق )١(البلدي دون البدوي ، قاله القفال بالنهي ، واإلمث على 
 انكْبى طائفة حيملون متاعاً إىل البلد ، فيشـتريه قبـل   ـ؛ بأن يتلق )٢( )الر

الَ تتلقَّوا الركْبانَ " : قال  قدومهم ومعرفتهم بالسعر ، فقد ثبت أن النيب 
وال خالف يف  )٥(" السلع " ويف رواية  )٤( "اجلَلَب " ويف روايـة  )٣( "للبيعِ 

، بشرط أن يعلم النهي ، ويقصد التلقي ، فلو مل يقصد  )٦(ميه خالف يف حتر

                                                 
اإلمث على البلدي دون البـدوي ، وال خيـار   : ل قال القفا: " ويف ذلك يقول النووي )    ١( 

 " .للمشتري 
 ) .٣/٤١٢(روضة الطالبني  

 ) .٢/٤٨(املنهاج )    ٢( 
 .من الراكب وهو ضد الراجل مبعىن املاشي ، ويطلق على راكب البعري خاصة: الركبان  
 ) . ١/١٣٨) (ركب/مادة(الصحاح  
 .الب ، وإال فمثل الراكب املاشي فيما يذكروينبغي التنبيه على أن التعبري جرى جمرى الغ 
 ) .٢/٤٩(مغين احملتاج  

هل بيع : ، وباب ) ٢١٥٠(النهي للبائع ، رقم : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٣( 
حترمي تلقي اجللـب  : ؛ صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب ) ٢١٥٨(بيع حاضر لباد 

)٣٧٩٤) (٣٧٩٨. ( 
) ٦١٦ص) (١٥١٩(حترمي تلقي اجللب ، رقـم  : ب البيوع ، باب صحيح مسلم ، كتا)    ٤( 

 نهى رسـولُ اهللا  "  إن رسول اهللا : مسعت أبا هريرة يقول : بألفاظ متعددة منها 
 لقَى اجلْلَبتأَنْ ي" . 

فعل مبعىن مفعول وهو ما جتلبه من بلد إىل بلد ، وجلب على فرسـه  : واجلَلَب يف اللغة  
 .استحثه للعدو بوكزاً وصياح وحنوه  مبعىن: جلباً 

 ) .٤٠ص) (جلب/مادة(املصباح املنري  
) ٢١٦٥(النهي عن تلقـي الركبـان ، رقـم    : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٥( 

الَ يبيع بعضكُم علَى بيع بعضِ ، والَ تلَقُوا السلَع حتى يهبطَ بِها " : بلفظ ) ٢/١٤١(
 .  "ىلَ السوقِ إِ

) ٦١٦ص) (١٥١٧(حترمي تلقي اجللب ، رقـم  : صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب 
 . بلفظ قريب 

 " .حيرم تلقي الركبان : " وهذا بال خالف بني الفقهاء ويف ذلك يقول النووي )    ٦( 

٢- 
بان
رك
ي ال
تلق

 



 

، أصحهما عند  )١(التلقي بل خرج لشغل فرآهم فأشتـرى منهـم فوجهان 
األكثرين يعصي لشمول املعىن ، ولو قصد التلقي لغرض آخر مث اشترى فعلى 
ي األصح ال إشكال يف التحرمي وعلى الوجه اآلخر حيتمل التحرمي لوجود التلق

" للبيـع  " كما يقتضيه إطالق املصنف ، وحيتمل اإلباحة لقوله يف احلديث 
  )٣(، وال أن يغبنهم وعلة النهي  )٢(من شرطه أن خيربهم بكساد ما معهم وليس 

ألهـل  ومعظم األصحاب النظر للركبان ، وعند بعضهم النظر  )٤(عند الشافعي 
ءه من البلد جاز يف األصح ولو تلقـى الركبان وباعهم ما يقصدون شراالبلد ، 

                                                                                                                        
؛ وبدايـة اتهـد   ) ٤/٤٨٠(بـدائع الصـنائع   : ؛ وينظر ) ٣/٤١٣(روضة الطالبني  

 ) .٢/٢٤(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ٢/١٦٨(

 .ال يعصى ، لعدم التلقي ، وال خيار هلم وإن كانوا مغبونني : أحدمها )    ١( 

 ) .٣/٤١٣(روضة الطالبني  

؛ وإن كان شرط ذلك يف ) ٢/٤٩(؛ مغين احملتاج ) ٧/٣٢(اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )    ٢( 
 ) .٥/٣٥٢(البيان 

اختلف أصحابنا يف املعىن الذي ألجله : " اوردي علة النهي وفصلها حيث قال وقد بني امل)    ٣( 
أن قوماً باملدينة كانوا : إن املعىن منه : فقال مجهورهم . عن ذلك ومنع منه  ى النيب 

األمتعة وكسادها ، ويتبايعوـا   يتلقون الركبان إذا وردت باألمتعة ، فيخربوم برخص
إذا ورد أرباب األمتعة املدينة ، شاهدوا زيادة األسعار وكذب من منهم بتلك األسعار ، ف

تلقاهم باألخبار ، فيؤدي ذلك إىل انقطاع الركبان وعدوهلم باألمتعة إىل غريهـا مـن   
عن تلقيهم نظراً هلم ، وملا يف ذلك من اخلديعة اانبة للـدين ،   البلدان ، فنهى النيب 

 .هل البلد ، لتعم املصلحة بالفريقني بالنظر هلما كما ى أن يبيع حاضر لباد نظراً أل

أن من كان يبتاعها منهم حيملـها إىل  : بل املعىن يف النهـي عن تلقيهم : وقال آخرون  
مرتله ، ويتربص ا زيادة السعر ، فال يتسع على أهل املدينة ، وال ينـالون نفعـاً مـن    

ترد أمتعتهم السوق ، فتجتمع فيه ، عن تلقي الركبان للبيع حىت  رخصها ، فنهى النيب 
وترخص األسعار بكثرا ، فينال أهل املدينة نفعاً برخصها ، فيكون النهي نظراً ألهـل  

 " .كما ى أن يبيع حاضر لباد ، نظراً ألهل املدينة . املدينة أيضاً 
 ) .٦/٤٢٨(احلاوي  

 ) .٢/٨٣(األم )    ٤( 



 

فمـن تلقاهـا   : "  لقوله  )٢( )ولَهم الْخيار إِذَا عرفُوا الْغنب ( قال .  )١(
فيما  )٤(وذكر املاوردي  )٣(" فاشترى منهم فصاحبه باخليار إذا أتى السوق 

لو عرفوا الغنب لكن مل يقدموا البلد حىت رخص السعر وصار كما أخربهم به 
اخليار وجهني ، وإن بان هلم عـدم الغـنب أو ابتـداء القـادمون     يف ثبوت 

يف املسائل الثالث ،  )٥(بااللتماس أو اشترى بسعر البلد فال خيار يف األصح 
: ، وقـال   )٧(فيه  )٦(] وجهني [ وكذا لو صدق يف اإلخبار ، حكى اإلمام 

، فـإن  سواء اشترى مثن املثل أو بدونه ، ويف تصوير الغنب مع الصدق نظر 
فالوجه إثبات اخليار للغنب ، والغنب هو املعتـرب وجـوداً   ] ب٣/م/ [فرض 

ا اخليار فهو على نثبتبالكذب وجوداً وال عدماً ، وحيث أوعدماً وال اعتبار 
من حـني  ] ب٢٣٣/ل/ [ابتداؤها  )٨(الفور يف األصح وقيل إىل ثالثة أيام 

                                                 
 ) .٣/٤١٣(روضة الطالبني )    ١( 
 ) .٢/٤٩(املنهاج )    ٢( 
) ٦١٦ص) (١٥١٩(حترمي تلقي اجللب ، رقـم  : صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب )    ٣( 

الَ تلَقَّوا اجلْلَب ، فَمن تلَقَّـاه  " : قال  إن رسول اهللا : بلفظ مسعت أبا هريرة يقول 
 . "اخليارِ فَاشترى منه ، فَإِذَا أَتى سيده السوق ، فَهو بِ

 :وقد ذكر املاوردي وجهني يف ثبوت اخليار وهي )    ٤( 
 .ال خيار ، اعتباراً بانتهاء احلال : أحدمها  
 .هلم اخليار ، اعتباراً بوجوبه يف ابتداء احلال : والثاين  
 ) .٦/٤٢٩(احلاوي  

 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٥( 
 .الوجهني " م " يف )    ٦( 
 .يقول يف أحدمها على عموم النهي ، ويف اآلخر على معىن الضرر  )   ٧( 
 ) .٢/٨٦(الوسيط  

 :حكامها ابن الصباغ : مدة اخليار ، فيها وجهان )    ٨( 
 .ثالثة أيام ، ألنه خيار تدليس ، فأشبه خيار املصراة : أحدمها  
لعيب ، فكـان علـى   أنه على الفور ؛ ألنه خيار لغري استعالم ا: وهو الصحيح : الثاين  

القدر ، كخيار الثالث ، وخيالف املصراة ، فهي الستعالم العيب ؛ ألنه قد ال يطلع على 
 .التصرية بدون الثالث 



 

شتغل بغريه كان كعلـم  وا )١(] على الغنب [ العلم ، ولو متكن من الوقوف 
الغنب فيبطل خياره ، بتأخري الفسخ ، قاله القاضي أبو الطيب ، وال يثبـت  

ينبغي أن جيري فيه اخلالف الذي يف ثبوته : اخليار قبل ذلك وقال ابن الرفعة 
يف بيع الغائب وإمنا يثبت اخليار إذا كان التلقي خارج البلد ، فلو كـان يف  

معرفتهم األسعار ، فـال خيـار صـرح بـه     البلـد قبل دخوهلم السوق و
وا للتحرمي وال لعدمه ، لكن مجاعة من أهل الفقه ـومل يتعرض )٢(األصحاب 

ال جيوز التلقي خارج السوق ، وال بأس : " واحلديث منهم ابن املنذر ، قالوا 
حيرم شـراء متـاع   :  )٤(، وأما قول احلاوي الصغري  )٣(" السوق به يف أول 

قال . ه  سلف له فيف السعر ، فإن كان ظاهره مراداً فيحتاج إىليعرغريب ، مل 
 ) رِهمِ غَيولَى سع موالساإلمجاع على منعه ، وعن الـنيب   )٦(نقل النووي  )٥( )و

                                                                                                                        
 ) .٤٣٠-٦/٤٢٩(احلاوي : ؛ وينظر ) ٥/٣٥٣(البيان  

 " .م " سقطت من )    ١( 

كْبانَ بِالبيعِ ، فَمن تلَقَّى فَصاحب الَ تتلقَّوا الر  : "منهم الغزايل واستدل لذلك بقوله )    ٢( 
 وقالس قدمأَنْ ي دعارِ ، ببِاخلي ةلْعالس" . 

 .)٥/٣٤٨(النهي عن تلقي السلع بألفاظ متقاربة: ، باب السنن الكربى ، كتاب البيوع  

 " .وال جيوز تلقي السلع حىت يهبط ا األسواق " وما جاء عنه )    ٣( 

 ) .١/٢٥٠(اع اإلقن 
 " .والتربص بسلعة البادي لرفع الثمن وشراء متاع غريب مل يعرف السعر : " حيث قال )    ٤( 
 ] .ب/١٤٤[ 

 ) .٢/٤٩(املنهاج )    ٥( 
أمجع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسـوم  : ويف ذلك يقول )    ٦( 

 .عقد البيع هذا مذهب الشافعي ن، ويعلى سومه ، فلو خالف وعقد فهو عاص 
؛ وبدايـة اتهـد   ) ٤/٤٨٠(بدائع الصنائع : وينظر ؛ ) ٩/١٧٠(شرح صحيح مسلم  

 ) .١٧٢ص(؛ والروض املربع ) ١/١٦٥(

٣- 
وم
لس
ى ا
 عل
وم
لس
ا

 



 

  : " يهمِ أَخولَى سع ومسالَ ي"   يـهمِ أَخولَى سلُ عجالر امتسأَنْ ي هى١( "ن( 
وأيب صاحل  )٤(من طريق أيب حازم  )٣(من حديث أيب هريرة  )٢(روامها مسلم 

بلفظ  )٩(عن أيب هريـرة  )٨(، واألعرج  )٧(ورواه ابن املسيب  )٦(وغريمها  )٥(

                                                 
) ٢٧٢٧(الشـرط يف الطـالق ، حـديث    : صحيح البخاري ، كتاب الشروط ، باب )    ١( 

 .وهو جزء من حديث عنده ) ٢/٨٣٢(
حترمي بيع الرجل على بيع أخيه ، وسـومه علـى   : مسلم ، كتاب البيوع ، باب صحيح )    ٢( 

الَ يسمِ " : بلفظ ) ٦١٥ص) (١٥١٥(رقم . سومه ، وحترمي النجش ، وحترمي التصرية 
 يهمِ أَخولَى سع ملسويف رواية أخرى  "الْم " مِ أخيهولَى سلُ عجالر امتسى أَنْ يهن" . 

حدثنا محمد ابن الْمثَّنِ ، حدثَنا عبد الصمد ، حدثَنا شعبةُ عنِ اَألعمشِ ، : ريق من ط 
 .، وذكر احلديث األول  عن أَبِي صالحٍ ، عن أَيب هريرة ، عن النبيِ 

مـن روايـة    حافظ الصحابة ، ومن املكثرين) هـ٥٧ت(عبد الرمحن بن صخر الدوسي )    ٣( 
 .احلديث ، كين بأيب هريرة ، ألنه كان حيمل هرة يف كمه 

 ) .١٧ص(؛ طبقات احلفاظ ) ٢/٤٨٣(؛ تقريب التهذيب ) ٣٣٥-٤/٣٣٢(االستيعاب  
املدين ثقة ثبت ، كان جيلب الزيت إىل ) هـ١٠١ت(ذكوان السمان الزيات ، أبو صاحل )    ٤( 

 .إىل الكوفة ، من الثالثة 
 ) .١/٢٨٧(؛ تقريب التهذيب ) ١/١٩٩(رجال مسلم  

الكويف ، ثقة ، من الثالثة ، ) ت على رأس املائة (سلمان األشجعي الغطفاين ، أبو حازم )    ٥( 
 .موىل عزه 

 ) .٤/١٤٠(؛ ذيب التهذيب ) ١/٣٧٥(؛ تقريب التهذيب ) ١/١٠٥(رجال مسلم  
ن سعيد وابن حجر ، قالوا حـدثنا  حدثنا حيىي ابن أيوب وقتيبة اب: من طرق متعددة منها )    ٦( 

إمساعيل ، وهو ابن جعفر عن العال ، عن أبيه عن أيب هريرة ، ومن طريق حدثنا شعبة ، 
 .عن العال وسهيل عن أبيهما ، عن أيب هريرة 

) ١٤١٣(حترمي اخلطبة علـى خطبـة ، رقـم    : صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب )    ٧( 
: ناقد وزهري ابن حرب وابن أيب عمر ، قال زهري حدثين عمرو ال: من طريق ) ٥٥٦ص(

 .حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أيب هريرة 
موىل ربيعة بن احلـارث ،  ) هـ١١٧ت(عبد الرمحن بن هرمز ، أبو داود اهلامشي املدين )    ٨( 

 .موىل حممد بن ربيعة ، ثقة ثبت ، عامل ، من الثالثة : ويقال 
 ) .٦/٢٩٠(؛ ذيب التهذيب ) ١/٥٩٤(؛ تقريب التهذيب ) ١/٤٢٤(سلم رجال م 

قرأت على مالك ، عـن أيب الزنـاد ، عــن    : حدثنا حيىي ابن حيىي ، قال : من طريق )    ٩( 
صحيح مسـلم ،   "والَ يبِيع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ " : األعرج ، عن أيب هريرة بلفظ 



 

البيع ، ومل جيمع بني اللفظني أحد ، إال رواية عـن ابـن املسـيب    : بلفظ 
: "  )٣(، فقال البيهقي يف السـنن   )٢(عن عمرو الناقد  )١(م ـا مسلـرواه

إمـا أن ترجح لفظ البيع جلاللة راويه ، وإما أن مـن روى السـوم روى   
وحكم على روايـة اجلمـع    )٤(] البيع : بالسوم [ باملعىن ، واعتقد أن املراد 

 )٦(] كالمهـا  [ وشبه أن يكـون  : ، قال  )٥(ويف املعرفة " بينهما بالشذوذ 

روى باملعىن الـذي  من روى السوم  )٧(] أو إن [ حمفوظاً كما رواه عمرو 
ردد البيهقي يف أنه حديث واحد ، وطريقـة الفقهـاء ،   ـوقع له ، ومل يت

تقتضي إثبات اللفظني ، فإن ثبت وإال فاالحتجـاج باإلمجـاع ، واملعـىن    

                                                                                                                        
رمي بيع الرجل على بيع أخيه ، وسومه على سـومه ، وحتـرمي   حت: كتاب البيوع ، باب 

 ) .٦١٥ص) (١٤١٢(النجش ، وحترمي التصرية ، رقم 
 ) .٦(هامش ) ٤٤٦ص(ينظر )    ١( 
ة روى نزيل الرق) هـ٢٣٢ت(بغدادي احلافظ عمرو بن حممد بن بكري الناقد أبو عثمان ال)    ٢( 

وعفان ، وخلق وعنه البخاري ، ومسلم ،  عن إمساعيل بن عليه ، وهيثم ، وابن عيينة ،
 .وأبو داود ، وأبو زرعة ، وأبو حامت ، كان من احلفاظ املعدودين ، وكان فقيهاً 

 ) .١٩٧ص(؛ طبقات احلفاظ ) ٢/٤٤٥(؛ تذكرة احلفاظ ) ١٢/٢٠٥(تاريخ بغداد  
ن الذي رواه وهذا احلديث حديث واحد ، واختلف الرواة يف لفظه ؛ أل: " وما جاء عنه )    ٣( 

على أحد هذه األلفاظ الثالثة من البيع والسوم واالستيام مل يذكر معه شيئاً من اللفظتني 
األخريني ، إال يف رواية شاذة ذكرها مسلم بن احلجاج عن عمرو الناقد عن سفيان عن 
الزهري عن سعيد عن أيب هريرة ذكر فيها لفظ البيع والسوم مجيعاً ، وأكثـر الـرواة مل   

وا عن ابن عيينة فيه لفظ السوم ، فأما أن يكون معىن ما رواه ابن املسيب عـن أيب  يذكر
هريرة ما فسره غريه من السوم واالستيام ، وأما أن تدمج رواية ابن املسيب على روايـة  

 .غريه ، فإنه أحفظهم وأفقههم ، ومعه من أصحاب أيب هريرة عبد الرمحن األعرج 
-٥/٣٤٥(ال يسوم أحدكم على سوم أخيـه  : ، باب  السنن الكربى ، كتاب البيوع 

٣٤٦. ( 
 .السوم : بالبيع " م " يف )    ٤( 
 ) .٨/١٦٢(معرفة السنن واآلثار )    ٥( 
 .كال منهما " ل " يف )    ٦( 
 .وأمر " م " يف )    ٧( 



 

ابـن  [ واشتراط العلم بالنهي كما سيأيت يف البيع على بيع أخيه ، وشرط أن 
ال يسم الَمسلم " :  )٣( مسلم ، ويف )٢(أن يكون األول مسلماً  )١(] حربوية 

ومحلـه اجلمهور على أنه خرج خمرج الغالب ،  "الَمسلم علَى سومِ املُسلمِ 
الـذمي   )٦(] سوم [ العلماء على كراهة  )٥(إمجاع  )٤(د الرب ـونقل ابن عب

 )٧(على املسلم وعلى الذمي ، ومراده بالكراهـة التحرمي ، وفسر األصحاب 

                                                 
 .حربونه " م " يف )    ١( 
ـ    د بـن حربويـه   وهو علي بن احلسن بن حرب بن عيسى البغدادي القاضـي أو عبي

 =أحد أركان املذهب ، وهو من تالمذة أيب ثور ، رواد وإمـام الظـاهر  ) هـ٣١٩ت(
هو قاضي مصر ، أقام ـا طـويالً ،   : عنهما محل العلم ، وقال أبو سعيد بن يونس =

 .وكان شيئاً عجيباً ، ما رأينا مثله ، ال قبله وال بعده 
 ) .٢/٣١٦(فعية الكربى ؛ طبقات الشا) ٢/٢٥٨(ذيب األمساء واللغات  

أن املنع خمصوص مبـا إذا كـان   : وعن أيب عيد بن حربوية : " ويف ذلك يقول الرافعي )    ٢( 
 " .مسلماً ، أما الذمي فتجوز اخلطبة على خطبته ، ومبثله أجاب يف السوم على السوم 

 ) .٧/٤٨٦(فتح العزيز  
بأرقـام   "الَ يسمِ املسلم علَى سومِ أَخيِه  "وتبعت ألفاظ مسلم كلها ، فلم أجد إال لفظ )    ٣( 

 ) .١(هامش ) ٤٤٦ص(ينظر  .بطرق متعددة ) ١٥١٥) (١٤١٣) (١٤٠٨(
شيخ علماء ) هـ٤٦٣-٣٦٨(يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري احلافظ ، أبو عمر )    ٤( 

جامع " " هيد التم" " االستذكار " علماء األندلس ، وكبري حمدثيها يف وقته من مصنفاته 
 " .بيان العلم وفضله 

 ) .٣٧٠-٢/٣٦٧(؛ الديباج املذهب ) ٨٠٩-٢/٨٠٨(ترتيب املدارك  
وأمجع الفقهاء أيضاً على أنه ال جيوز دخول املسلم علـى الـذمي يف   : " ويف ذلك يقول )    ٥( 

ال بأس بدخول املسلم على الذمي يف سـومه ،  : سومه إال األوزاعي وحده ، فإنه قال 
 " .ال يبيع بعضكم على بعض ، وال يسم على سوم أخيه : "  وله لق

عن بيع الغرر ، وبيع ما مل يقبض ،  أن الذمي ملا دخل يف يه : وحجة سائر الفقهاء  
والنجش ، وربح ما مل يضمن ، وحنو ذلك ؛ كان كذلك يف السوم علـى سـومه وإذا   

والدليل على ذلك اتفاقهم على كراهية أطلق الكالم يف املسلمني ، دخل فيه أهل الذمة ، 
 " .سوم الذمي على الذمي ، فدل على أم مرادون 

 ) .٢٠٦ص(؛ اإلمجاع ) ١٨/١٩٢(التمهيد  
 " .ل " يف هامش )    ٦( 



 

أن جييء إىل رجـل أنعم لغـريه  ) أحدمها ( بصورتني السوم على السوم  )١(
أن جييء إىل املشتري فيعرض عليـه  ) والثانية ( يف بيع سلعة بثمن فيزيده ، 

ما يقتضي تسـمية كـل    )٢(مثل السلعة بدون مثنها ، ويف كالم أهل اللغة 
أن الثـاين سـوم ،   : خ أيب حامد ـالم الشيـي كـا سوماً ، وفـمنهم

وإِنما يحرم ( وحترميه باملعىن قال )٣(]استيام [ ث ، واألول ـوحترميه باحلدي
مل حيرم  )٥(أي صرحياً ، فلو حصل بالتعريض  )٤( )ذلك بعد استقْرارِ الْثَّمنِ 

، لكن يكره ، والسكوت املشعر بالرضا عند العراقيني  )٦(حيرم على األصح 

                                                 
 .منهم املاوردي ، والبغوي ، والعمراين ، والرافعي ، والنووي )    ١( 
؛ ) ٣٤٩-٥/٣٤٨(البيـان  ؛ ) ٥٣٩-٣/٥٣٨(؛ التهذيب ) ٦/٤٢٣(احلاوي : ينظر  

 ) .٣/٤١٣(؛ روضة الطالبني ) ٢٢٤-٨/٢٢٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع 
وسام البائع السلعة سوماً أي عرضها للبيع ، وسامها املشتري : " ويف ذلك يقول الفيومي )    ٢( 

أي ال يشتر ، وجيوز " ال يسوم أحدكم على سومه أخيه " واستامها طلب بيعها ، ومنه 
له على البائع ، وصورته أن يعرض رجل على املشتري سلعته بثمن فيقول آخر عندي مح

 " .مثلها بأقل من هذا الثمن ، يكون النهي عاماً يف البائع واملشتري 
 ) .١١٣ص) (سوم/مادة(املصباح املنري  

 .استام " ل " يف )    ٣( 
: أن قـال البـائع   : مثل  فأما إذا استام على سوم أخيه ،: " ويف ذلك يقول العمراين  

بل اشتريها بتسعني ، فيجيء إنسان إىل املشتري ، فيقول : أبيعكها مبئة ، وقال املشتري 
 " .أنا أبيعك مثل هذه السلعة مبا قلت أو دونه : له 

 ) .٥/٣٤٩(البيان  
 ) .٢/٥٠(املنهاج )    ٤( 
، وعرضت له وعرضت به تعريضـاً   التعرِيض خالف التصريح ، واملعراض التورية والستر)    ٥( 

 .إذا قلت قوالً وأنت تعنيه 
 ) .١٥٣ص) (عرض/مادة(املصباح املنري  

وإمنا حيرم ، إذا حصل التراخي صرحياً ، فإن مل يصرح ، ولكن : " ويف ذلك يقول النووي )    ٦( 
ال حيرم ، فـإن مل  : أصحهما : ولكن جرى ما يدل على الرضى ، ففي التحرمي وجهان 

 " .يء ، بل سكت ، فاملذهب ، أنه ال حيرم ، كما لو صرح بالرد حيرم ش
 ) .٥/٣٤٩(البيان : ؛ وينظر ) ٣/٤١٤(روضة الطالبني  



 

، والسكوت الذي ال إشعار له  ال حيرم قطعاً )١(كالتعريض ، وعند املراوزة 
بالرضا ال مينع قطعاً ، وإن كان               يف اخلطبة فيه خـالف عنـد   

فالـذي يظهر أنه كالسكوت اـرد ،   )٢(املراوزة ، ولو قال حىت أشاور 
والْبيع علَـى بيـعِ   ( قال  )٣(] فيـه [ وحاول ابن الرفعة إثبـات وجهني 

 رِه( ] أ٢٣٤/ل/ [ )٥(ه يف الصحيحني ـي عنـللنه )٤( )غَي  ـهوملَ لُزقَب( 
بِأَنْ يأْمر الْمشترِي بِالْفَسخِ لبيِعـه  ( قال  )٧(ألن بعد اللزوم ال فائدة فيه  )٦(

                                                 
اخلطبة على اخلطبة ، أيضـاً ، حمرمـة   : مث قالت املراوزة : " .. ويف ذلك يقول الغزايل )    ١( 

السكوت يف البيع ال و.... كالسوم ، ولكن سكوت الويل كاإلجابة على أحد القولني ، 
ال فرق ، بل التعويل على فهم الرضا بالقرينة يف املسألتني : حيرم السوم ، وقال العراقيون 

 " .وهذا أفقه . فيحرم ذلك بعد فهم الرضا ، باإلجابة فيهما 
 ) .٢/٨٥(الوسيط  

ا يدل عليه ، أن ال يصرح البائع بالرضا بالبيع من األول ، ولكن وجد منه م: ومثال ذلك )    ٢( 
إنا نشاور على ذلك ، وما أشبهه ، فهل حيرم على غريه أن يـدخل علـى   : بأن يقول 

 : سومه ؟ فيه وجهان 

 .حيرم ؛ ألن فيه إفساداً ملا تقارب فيهما : قال يف القدمي : أحدمها  

 .ال حيرم ؛ ألنه مل يوجد فيه الرضا بذلك : قال يف اجلديد : الثاين  
 ) .٥/٣٤٩(البيان  

 " .م " سقطت من )    ٣( 
 ) .٢/٥٠(املنهاج )    ٤( 
النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل والبقـر والغـنم   : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٥( 

 ) .٢/٦٣٨) (٢١٥٠(وكل حمفلة ، رقم 
 ) .٨(هامش ) ٤٤٦ص(صحيح مسلم ، سبق خترجيه  
الَ يبِع الرجلُ علَـى بيـعِ   " : ويف رواية  "عِ بعضٍ الَ يبِيع بعضكُم علَى بي" : بلفـظ  

 أْذَنَ لَهيِه ، إِالَّ أَنْ يأَخ ةطْبلَى خع طُبخالَ يو ، واللفظني ملسلم  "أخيِه. 
 ) .٢/٥٠(املنهاج )    ٦( 
لى أن يبيـع  يف يه أن يبيع الرجل على بيع أخيه داللة ع: " .. ويف ذلك يقول الشافعي )    ٧( 

على بيع أخيه قبل أن يتفرقا ؛ ألما ال يكونان متابيعني إال بعد البيع ، وال يضـر بيـع   
الرجل على بيع أخيه ، إال قبل التفرق حىت يكون للمشتري اخليار يف رد البيع ، وأخذه 

٤- 
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 ثْلَهأن  )٢(ليس األمر بالفسخ شرطاً والذي يف كالم أكثر األصحاب  )١( )م
مثنها أو أجود منها مبثلـه ، وقـال    يعرض عليه سلعة مثل سلعته ، بأقل من

ينهى الرجل إذا اشترى رجل : " احلديث ] أ٤/م/ [يف اختالف  )٣(الشافعي 
من رجل سلعة فلم يتفرقا أن يبيع املشتري سلعة تشبه السلعة اليت اشـترى ؛  

وعبارة الشافعي هذه أصح العبارتني " ألنه لعله يرد السلعة اليت اشترى أوالً 
وتلخص أن البيع على البيع مع بقـاء   )٤( شرح املهذب وقد بسطت هذا يف

األول حرام بال إشكال ، والعرض حمرم ؛ ألنه وسيلة والبيع بعـد العـرض   
والفسخ يشبه البيع بعد النجش ، وسيأيت الكالم يف حترميه وال فرق بني خيار 

 أن ال يكون البائع مغبوناً فلو )٦(، وشرط ابن كج  )٥(الس وخيار الشرط 
على بيعه ؛ ألنه ضرب من  )٨(]ويبيع [ له أن يعرفه  )٧(]كان [ كان مغبوناً 

وهذا شرط أنفرد به ابن كج وهو خـالف  : "  )٩(النصيحة ، قال املصنف 
 " .ظاهر إطالق احلديث واملختار أنه ليس بشرط 

                                                                                                                        
اً ، فيها لئال يفسد على البائع ، ولعله يفسد على البائع مث خيتار أن يفسخ البيع عليهما مع

ولو مل يكن هذا مل يكن للحديث معىن أبداً ، ألن البيع إذا وجب على املشـتري قبـل   
 " .التفرق أو بعده فال يضر البائع من باع على بيعه 

 ) .٣/٩(األم  
 ) .٢/٥٠(املنهاج )    ١( 
 .منهم املاوردي ، والبغوي ، والعمراين ، والنووي )    ٢( 
؛ روضـة الطـالبني   ) ٣٤٧(؛ البيان ) ٣/٥٣٩(يب ؛ التهذ) ٦/٤٢٢(احلاوي : ينظر  

)٣/٤١٤. ( 
 ) .٣/٨١(األم ؛ ) ٩/٥٨٣(اختالف احلديث )    ٣( 
 ) .١١٨،  ١٢/١١٦(تكملة اموع : ينظر )    ٤( 
 ) .٥٢١ص(وكالمها سيأيت )    ٥( 
 ) .٣/٤١٤(ينظر قوله يف روضة الطالبني )    ٦( 
 .قال " ل " يف )    ٧( 
 .بيع " م " يف )    ٨( 
 ) .٣/٤١٤(روضة الطالبني )    ٩( 



 

،  )١(ولو أذن البائع يف بيعه على بيعه ارتفع التحرمي علـى األصـح   
بائع على البيع العلم باخلرب إذا باع أو أمر بالفسخ ، وكـان  ويشرط يف إمث ال

مقصوده البيع ، فإن أمر بالفسخ وليس مقصوده البيع فحكمه حكم النجش 
 . وسيأيت حكمه 

؛  )٢( )والشراِء علَى الشراِء بِأَنْ يأَمر الْبائع بِالْفَسخِ ليشترِيِه ( قال 
الَ يحلُّ للْمؤمنِ أنْ يبتاع علَى " ى البيع ، ويف مسلم ؛ ألنه يف معىن البيع عل

 يهعِ أخيي : والبيع يطلق على الشراء فيمكن أن يقال  )٣( "ب النهي عن البيع
ه ، وأحلق املـاوردي  ـي معنييـظ فـال اللفـى استعمـا علـي عنهم

 )والـنجشِ  ( قال . ع على البيع أن يربح املشتري يف زمن اخليار ـبالبي )٤(
ه ، وشـرط أمث  ـحترمي[ ى ـعل )٢(وأمجعوا  )١(النهي عنه يف الصحيحني  )٥(

                                                 
 .املصدر السابق نفس الصفحة : ينظر )    ١( 
 ) .٢/٥٠(املنهاج )    ٢( 
حترمي اخلطبة على خطبة أخيه حىت يأذن أو يترك : صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب )    ٣( 

حلُّ للْمؤمنِ أَنْ يبتـاع  الْمؤمن أخو الْمؤمنِ ، فَال ي" : بلفظ ) ٥٥٧ص) (هـ١٤١٣(
 ذَري ىتح يهأَخ ةطْبلَى خع طُبخيِه ، وال يعِ أَخيلَى بع" . 

أن يشتري الرجل سلعة ، وال يفارق بائعها حىت يأيت رجل يربح : " ... ويف ذلك يقول )    ٤( 
لبائع على املشتري بيعه املشتري يف مثنها ، فهو أيضاً مكروه ؛ ألنه يؤدي إىل أن يفسخ ا

طمعاً فيما بذل له من الربح ، فصار يف معىن بيع الرجل على بيع أخيه ، وشراء الرجـل  
على شراء أخيه ، ولكن ال بأس أن يرحبه يف مثنها بعد االقتران ؛ ألن البيع قد لزم ، فـال  

غب من بـذل  يقدر البائع على فسخ البائع إال أن يشترطا خيار الثالث ، فيمتنع هذا الرا
 " .الزيادة حىت تنقضي مدة اخليار 

 ) .٦/٤٢٢(احلاوي  
 ) .٢/٥٠(املنهاج )    ٥( 
إذا زاد يف سلعة أكثر من مثنها ، وليس قصده أن يشتريها بل ليغـر  : والنجش يف اللغة  

 .غريه ، فيوقعه فيه 
 ) .٢٢٧ص) (جنش/مادة(املصباح املنري  
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ـ ـي أبـه القاضـم ، قالـه بالتحريـعلم )٣(] أمث الناجش  ب ـو الطي
ن أن يف ذلك خالفاً فقـط غلـط ، ومل يشـترط    ـ، ومن ظ )٤(ره ـوغي

، واشـتراطه   العلم بالنهي اخلاص يف النجش )٦(املختصر  )٥(] يف [ الشافعي 
يف البيع على البيع ، فأخذ أكثر األصحاب بظاهر ذلك ، وقد صرح الشافعي 

] [)روينـا   )١(باشتراط ذلك أيضاً يف النجش ، يف اختالف احلديث  )٧ ،

                                                                                                                        
النجش ، ومن قال ال جيوز ذلك البيع ، رقـم  : ، باب  صحيح البخاري ، كتاب البيوع)    ١( 

حتـرمي بيـع   : ؛ صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب ) ٢/٦٣٦) (٢١٤٢) (٦٩٦٣(
الرجل على بيع أخيه ، وسومه على سومه ، وحترمي النجش ، وحترمي التصـرية ، رقـم   

 ) .٦١٦ص) (١٥١٦) (١١١٥(
 .واللفظ هلما  "النجشِ نهى ، عنِ  أَنْ رسولَ اَهللا " : بلفظ  

عن  ال جيوز عند أحد من أهل العلم ؛ لنهي رسول اهللا : " ويف ذلك يقول ابن عبد الرب )    ٢( 
 " .وأمجعوا أن فاعله عاص هللا إذا كان بالنهي عاملاً " ال تناجشوا : " النجش ، وقوله 

 ) .٢٠٤ص(؛ اإلمجاع ) ١٣/٣٤٨(التمهيد  
 ." م " بياض يف )    ٣( 
 .قاله أبو الطيب وغريه منهم البيهقي ، واملتويل )    ٤( 
 ) .٧/٤٥(األعالم بفوائد عمدة األحكام : ينظر  

 .ويف " ل " يف )    ٥( 
أطلق القول يف املختصر بتعصية النـاجش ،   –  –وأعلم أن الشافعي : " قال الرافعي )    ٦( 

املاً باحلديث الوارد فيه ، قال وشرط يف تعصيـة من باع علـى بيع أخيـه أن يكون ع
السبب فيه أن النجش خديعة وحترمي اخلديعة واضح لكل أحد ومعلوم مـن  : الشارحون 

 " .األلفاظ العامة 
 ) .٨/٢٢٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
قال : ولقد تتبعت قول الشافعي يف املختصر فلم أجده كما قال السبكي وما هو موجود  

نجش خديعة ، وليس من أخالق أهل الدين ، وهو أن حيضر السلعة تباع وال: " الشافعي 
فيعطى ا الشيء ، وهو ال يريد شراءها ليقتدي ا السوام فيعطى ا أكثر ممـا كـانوا   

، وعقد الشراء نافـذ ،   يعطون ، لو مل يعلموا سومه فهو عاص هللا بنهي رسول اهللا 
 " .ألنه غري النجش 

 ) .١٢٤ص(خمتصر املزين  
 " .م " سقطت من )    ٧( 



 

إن الـنجش خـداع ،   : ، والذين فرقوا قالوا  )٢(ذلك باإلسناد املتصل إليه 
، بأن البيع على البيع ضـرر   وحترميه معلوم باألدلة العامة ، واعترض عليهم

وهو كذلك ومع تصريح الشافعي باالشتراط ال حاجة إىل تكلف الفـرق ،  
، وعلى كل حال فالرتاع يف العلم  )٣(وقد أطلت الكالم فيه يف شرح املهذب 

اخلاص ، أما التحرمي فالبد من اشتراطه يف اإلمث عند اهللا تعاىل  )٤(] بالنهي [ 
كم الظاهر بالتعصية وترتيب حكم العصـاة فيمـا   بال خالف ، وأما يف احل

ر حترميه ، ال حيتاج فيه إىل االعتراف بالعلم ، واخلفى البد فيه مـن  ـاشته
وال  )٦( )يزِيد في الثَّمنِ ، الَ لرغْبة بلْ لَيخدع غَيـره   )٥(بِأَنْ ( قال . العلم 

ن يكون يف اليد أو ال ، ل أو ال ، وال بني أـن املثـفرق بني أن يكون بثم
شخص سلعة بثمن فيزيد ] ب٢٣٤/ل/ [فيطلب  )٧(بأن جيلس على حانوت 

هو فيها ، وأعلم أن الناجش ، قد يكون مقصوده ضرر املشتري أو البـائع  

                                                                                                                        
فمن جنش فهو عاص ، بالنجش إن : " ونصه حيث جاء هذا عن الشافعي  وهو كما قال)    ١( 

 " . كان عاملاً بنهي النيب 
 ) .٣/٨٠(؛ األم ) ٩/٥٨٢(اختالف احلديث  

بن عمـرو  أخربنا مالك عن نافع عن ا: أخربنا الشافعي ، قال : أخربنا الربيع قال : وهو )    ٢( 
أخربنـا  : أخربنا الربيع قال  "نهى عن بيعِ الْنجشِ  أن رسول اهللا " رضي اهللا عنهما 
: أخربنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب هريرة ، قـال  : الشافعي ، قال 
 =. "الَ تناجشوا "  قال رسول اهللا 

 ) .٣/٨٠(األم = 
 .) ٣/١٥(تكملة اموع )    ٣( 
 " .م " سقطت من )    ٤( 
 .النجش بِأَنْ : يف املنهاج )    ٥( 
 ) .٢/٥٠(املنهاج )    ٦( 
احلانوت فاعول وأصلها اهلاء ، لكن أبدلت تاء : دكان البائع ، وقال الفارايب : احلَانوت )    ٧( 

نوت هو احلـا : لسكون ما قبلها ، واجلمع احلوانيت ، واحلانوت يذكر ويؤنث ، فيقال 
.احلانوت مؤنثة ؛ فإن رأيتها مذكرة فإمنا يعين البيـت  : وهي احلانوت ، وقال الزجاج 

 ) .٦١ص) (حانوت/مادة(املصباح املنري  



 

البائع حيث ال يعلم به ، وقد يكون أجنبيـاً مبواطـأة    )١(] هو [ وقد يكون 
ك ما ينبهك على االعتراض على البائع أو بدوا ، كل ذلك حرام ، ويف ذل

واَألصـح أَنـه الَ   ( ال ـق. ره ـدع غيـه ليخـي قولـف )٢(ف ـاملصن
 ارييف اخـتالف   )٤(ه املشتري فرط بترك التأمل وهو ظاهر نصألن  )٣( )خ

، وهذا إذا  )٦(، وهو قول أيب إسحاق )٥(يثبت للتدليس :  والثايناحلديث ، 
فإن مل يكن للبائع فيه صنع فال خيار قوالً واحـداً ،  إذا كان مبواطأة البائع ، 

أعطيت ا كذا فصدقه املشتري واشترى مث بان خالفه فعلى : ولو قال البائع 
بثبوت اخليار ، وهو ضعيف ،  )٨(] القطع [ ، وعن البندنيجي  )٧(الوجهني 

                                                 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ١( 
قد يوهم أنه لو زاد ليساوي قيمـة  " ليخدع غريه " قوله : تنبيه : " ولذلك قال الشربيين )    ٢( 

جيوز ، وجرى على ذلك بعض الشراح ؛ واملتجه التحرمي إليذاء املشـتري ،  السلعة أنه 
 =. "بعضهم من بعضٍ دعوا الناس يرزقِ اَهللا " :  ولعموم قوله 

 ١٥٢٢(حترمي بيع احلاضـر للبـادي ، رقـم    : صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب = 
 ) .٦١٧ص(

 ) .٢/٥١(املنهاج )    ٣( 
 ) .٣/٨٠(؛ األم ) ٩/٥٨٢(اختالف احلديث : ر ينظ)    ٤( 
 )٥    ( يسلدالبائع تدليساً ، أي كتم عيب السلعة من امل: الت لَسشتري وأخفـاه قالـه اخلطـايب    من د

: مسعت إعرابياً يقـول  : ، ويقال أيضاً ، دلس دلساً من باب ضرب ، وقال األزهري ومجاعة
ي ال خيانة وال خديعة ، والدلسة بالضم اخلديعة أيضـاً ،  أ: ليس يل من األمر ولْس وال دلْس 

 .وقال ابن فارس وأصله من الدلَس وهو الظَلمة 
 ) .٧٦ص) (دلس/مادة(املصباح املنري  

 .وعلل قوله ، ألن ذلك تدليس من جهة البائع فأشبه التصرية )    ٦( 
ليس فيه أكثر من الغنب وذلـك ال  ال يثبت له اخليار ، وهو ظاهر النص ؛ ألنه : والقول اآلخر  

يثبت اخليار ؛ ألن التفريط جاء من قبل املشتري ، حيث اشترى ما ال يعرف قيمته وهذا القول 
 .منسوب البن أيب هريرة 

؛ فـتح العزيـز   ) ٣/٥٣٨(؛ التهذيب ) ٦/٤٢١(احلاوي : ؛ وينظر ) ٣٤٧-٥/٣٤٦(البيان  
 ) .٤١٥-٣/٤١٤(؛ روضة الطالبني ) ٨/٢٢٥(مطبوع مع اموع 

 . وهو منقول عن ابن الصباغ )    ٧( 
 ) .٥/٣٤٧(البيان  

 " .م " سقطت من )    ٨( 



 

راه ـ، فاشت )٢(روزج ـأو في )١(ق ـذا عقيـارف أن هـره عـ، ولو أخب
خالفه ، فإن كان مبواطأة البائع فعلى الوجهني ، وإال فال ] ب٤/م/ [مث بان 
ال  )٥( ) )٤( ]الْخمـرِ  [ وبيعِ الرطَبِ والْعنـبِ لعاصـرِ   ( قال  )٣(خيار 

يف اخلمـر عشـرة    استحضر يف ذلك ياً خاصاً ، لكن لعن رسول اهللا 
، وبائعها ، وآكل مثنـها   عاصرها ومعتصرها وشارا وحاملها واحملمولة إليه

، وهذا يدل علـى أن   )٧(رواه الترمذي  "  )٦(] واملشترى له [ واملشتري هلا 
ح مـن  عند بيع السـال  )٩(وهذا منه وقد تقدم  )٨(التسبب يف املعصية حرام 

احلريب ذلك ، واستشكال القول بصحة البيـع ، وأن األصـحاب جزمـوا    
 )١(وعن أكثر األصحاب  )١٠(ح حترميه صبالصحة ، وترددوا يف التحرمي ، واأل

                                                 
حجر يعمل منه الفصوص ومعادنه كثرية ، يؤتى به من اليمن ، وأحسنه مـا اشـتدت   : العقيق )    ١( 

 .محرته 
 ) .٢٤٠ص(؛ املعتمد يف األدوية املفردة ) ١٦٠ص) (عق/مادة(املصباح املنري  

حجر كرمي غري شفاف معروف بلونه األزرق ، لكون السماء أو أميـل إىل اخلضـرة   : فريوزج )    ٢( 
 .يتحلى به ويصفو لونه مع صفاء اجلو 

 ) .٢/٧٠٨(؛ املعجم الوسيط ) ٢٧٢ص(املعتمد يف األدوية املفردة  

 .كما لو اشترى دابة ضخم البطن ظنها حامالً ، فلم يكن ، ال خيار له )    ٣( 

 ) .٣/٢٨٩(التهذيب  

 .العنب " ل " يف )    ٤( 

 ) .٢/٥٠(املنهاج )    ٥( 

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٦( 
 ) .٣(هامش ) ١٨٤ص(سبق خترجيه )    ٧( 
 ) .٢/٥١(مغين احملتاج : ينظر )    ٨( 
 .من البحث ) ١٨٢ص(ينظر )    ٩( 
: قال ابـن الصـباغ   : " ذلك يقول العمراين وممن نقل التحرمي العمراين والنووي ويف )    ١٠( 

فبيعـه منـه   .. إذا اعتقد البائع أنه يعصره مخراً " : التعليق " وذكر الشيخ أبو حامد يف 
 " .حرام ، وإمنا يكره إذا كان يشك 

 " .التحرمي : األصح : قلت : " وقال النووي  
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بالبيع أو القسمة  )٢( )ويحرم التفْرِيق بين اُألم والْولَد ( أنه مكروه قال  )١(
من فَـرق بـين والـدة  : "    لقوله  )٤( )حتى يميز ( وحنوها  )٣(أو اهلبة 

 نيبو هنياُهللا ب قا فَرهلَدوو ةاميالْق موي هتب٥( "أَح( . 

حسن غريب ، وال حيرم بالعتق وكذا بالوصية علـى  : قال الترمذي 
، وحيرم بالرد بالعيب والبيع والرهن يف األصح ، وصحح صاحب )٦(املذهب 
، لو اشـتراها   )٨(يف الرد بالعيب اجلواز ، وألجله قال يف الثالث )٧(املهذب 

                                                                                                                        
 ) .٣/٤١٦(؛ روضة الطالبني ) ٥/١٢١(البيان  

: كراهة املزين ، واملاوردي ، والعمراين ، والنووي أيضاً ، ويف ذلك يقول املـزين  ونقل ال)    ١( 
 " .وأكره بيع العصري ممن يعصر اخلمر : " قال الشافعي رمحه اهللا 

؛ روضـة الطـالبني   ) ٥/١٢١(؛ البيان ) ٦/٣٢٨(؛ احلاوي ) ١١٩ص(خمتصر املزين  
)٣/٤١٦. ( 

 ) .٢/٥١(املنهاج )    ٢( 
 ) .٢٥١( احملتاج مغين)    ٣( 
 ) .٢/٥١(املنهاج )    ٤( 
ما جاء يف كراهية أن يفرق بـني  : حتفة األحوذي بشرح الترمذي ، كتاب البيوع ، باب )    ٥( 

هذا حديث : وقال ) ٤/٤٢٠) (١٣٠١(األخوين أو بني الوالدة وولدها يف البيع ، رقم 
 .حسن غريب 

هذا حديث : وقال ) ٢/٦٣) (٢٣٣٤/٢٥٥(املستدرك على الصحيحني ، كتاب البيوع  
 .صحيح على شرط مسلم 

 ) .٣/٤١٥(؛ روضة الطالبني ) ٨/٢٢٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 
... وال جيوز أن يفرق بني اجلارية وولدها يف البيع قبل سبع سـنني  " وما جاء يف املهذب )    ٧( 

رم يف البيع فأفسد البيع كالتفريق بـني  وإن فرق بينهما بالبيع بطل البيع ؛ ألنه تفريق حم
 " .اجلارية ومحلها 

 )٩/٣٦٠. ( 
فإن اشترى جارية " : التعليق باخلالف " وقال الشيخ أبو إسحاق يف : " وقال العمراين 

 " .ولدها الصغري ،مث تفاسخا البيع يف أحدمها صح البيع 
 ) .٥/١٢٧(البيان  

 .الثالث املقصود به الرهن )    ٨( 



 

ولو كان أحـدمها حـراً ، مل    )١(سخا يف أحدمها جاز وولدها الصغري مث تفا
، ولو رضيت األم بالتفريق مل يـزل التحـرمي علـى     )٢(حيرم بيع اآلخـر 

إن املذهب جواز التفريق بالرد بالعيـب ،  : ، وقال ابن الرفعة  )٣(الصحيح 
، )٥(، ونقله الشيخ أبو حامد عن نصـه يف القـدمي   )٤(وسبقه إىل ذلك غريه 

، والقـول بـه يف    )٦(يح خالفه ، وقد اتقنها يف شرح املهذب ولكن الصح
اإلقالة أبعد ، وال جيري يف الفلس إال على وجه بعيد ، وال يف الصداق ، ويف 
التفريق بالبيع باجلناية وجهان كالرهن ومها جاريان فيما لو حدث للمـدبرة  

ولو مات ،  ببيعها يف التدبري ، فجنت هل يبيعه معها أو يفرق: ولد ، وقلنا 
، وقال ابـن   )٧(ومل يف الثلث إال بأحدمها فهل يقسم العتق بني األم والولد 

                                                                                                                        
وجيوز أن يرهن اجلارية دون ولدها ، ألن الرهن ال يزيل امللك فـال  : " ا جاء فيه عنه وم 

يؤدي إىل التفريق بينهما ، فإن حل الدين ومل يقضه بيعت األم والولد ، ويقسم الـثمن  
عليهم ، فما قابل األم تعلق به حق املرن يف قضاء دينه ، وما قابل الولد يكون للراهن ، 

 " .حق املرن ال يتعلق به 
 ) . ١٣/٢١٤(املهذب مطبوع مع اموع  

 ) .٩/٣٦١(؛ اموع ) ٨/٢٢٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 ) .٢/٥٢(؛ مغين احملتاج ) ٣/٤١٥(روضة الطالبني )    ٢( 
 ) .٢/٥٢(؛ مغين احملتاج ) ٩/٣٦١(اموع )    ٣( 
وهو أيضاً مـا حكـاه   ) ٧) (٦(ة السابقة هامش كما سبق عن الشريازي ينظر الصفح)    ٤( 

 .املسعودي 
 ) .٥/١٢٦(البيان : ينظر  

أنه يصح البيع واجلديد أصح ؛ بأنه ال : حكى املسعودي قوالً للشافعي رمحه اهللا يف القدمي )    ٥( 
 .جيوز التفريق ؛ ألنه تفريق حمرم يف البيع ، فأبطله ، كالتفريق بني اجلارية ومحلها 

 ) .٨/٣٦١(؛ اموع ) ٥/١٢٦(البيان :  ينظر 
 ) .٣٦٢-٩/٣٦٠(اموع )    ٦( 
مث إذا سرينا التدبري ، كما لو دبرمها معاً ، حـىت ال يكـون   : " ويف ذلك يقول الغزايل )    ٧( 

وفيه وجه . الرجوع عن أحدمها رجوعاً عن اآلخر ، ولو مل يف الثلث ما أقرع بينهما 
ا ، إذ يبعد أن حترج القرعة على الولد ، فيعتق دون األصل ، وهذا أنه يقسم العتق عليهم

 " .ضعيف ، فإنه صار مستقالً بعد السراية 



 

احلداد يقرع ، وصححه اإلمام ، وبيع جزء من األم دون الولد وبـالعكس  
، وأحلق الغـزايل يف   )١(كبيع أحدمها ، وكذا بيع بعض الولد مع مجلة األم 

ك ، وطرده يف التفرقة بني الزوجـة  الفتاوى التفرقة يف السفر بالتفرقة يف املل
ال مكـان  ] أ٢٣٥/ل/ [وولدها ، وإن كانت حرة خبالف املطلقة ال حيرم 

، وظاهر هـذه   )٣(ليستغين عن احلضانة  )٢( )حتى يميز ( صحبتها له ، قال 
سبع  )٤(العبارة االكتفـاء بالتميز وإن حصل قبل السبع ، وعبارة األكثرين 

يكون إطالقهم لذلك ؛ ألنه مظنة التميز كمـا فعلـوه يف   سنني ، فأما أن 
يعترب مع التميز قـوة   )٦(] ههنا [ وغريها ، وأما أن يكون ألن  )٥(احلضانة 

                                                                                                                        
 ) .٤/٣٩٨(الوسيط  

وهذا مبين على أنه لو باع حامالً دخل احلمل يف البيع باإلمجاع ، ولو باعها إال محلها مل )    ١( 
 .منها فإنه ال يصح باالتفاق يصح البيع على الصحيح ، ولو باعها إال عضواً 

 ) .٩/٣٢٤(اموع  
 ) .٢/٥١(املنهاج )    ٢( 
 ) .٢/٥٢(مغين احملتاج )    ٣( 
 .وهو مذكور عن العمراين ، والرافعي ، والنووي )    ٤( 
 ) .٩/٣٦١(؛ اموع ) ٨/٢٣٧(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٥/١٢٧(البيان  

من احلضن بكسرها ، وهو اجلنب ، واحتضـنت الشـيء جعلتـه يف    : احلضانة يف اللغة )    ٥( 
 .كنفي

 ) .٥٤ص) (حصن/مادة(؛ املصباح املنري ) ٥/١٣١٥) (حصن/مادة(الصحاح  
حفظ مـن ال يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم متييزه ؛ كطفـل وكـبري   : " وشرعاً  

 " .جمنون 
؛ وشرح حدود ابـن عرفـة   ) ٢/١٦٦(جممع األر : ؛ وينظر ) ٣/٥٩٢(مغين احملتاج  

 ) .٥/٤٩٥(؛ وكشاف القناع ) ٢/٣٢٤(
وسن التميز يف احلضانة سبع وإن كان مدار احلكم على التميز ال على السن ويف ذلـك   

وسن التميز غالباً سبع سنني أو مثان تقريباً ، وقد يتقدم على السـبع  : " يقول الشربيين 
 " .ليه ال على السن ، كما قال ابن الرفعة وقد يتأخر عن الثمان ، واحلكم مداره ع

 ) . ٣/٥٩٨(مغين احملتاج  
 .ألا " م " يف )    ٦( 



 

لعمـوم احلـديث ، ويف    )١( )حتـى يبلُـغَ   : وفي قَولٍ ( ال ـواشتداد ق
اُألم وولَـدها  أَنْ يفَرق بين  ى رسول اهللا : ، عن عبادة  )٢(الدارقطين 

ويف " حتى يبلُغَ الغالم وتحيض اجلَارِيةُ : " فَقيلَ يارسولَ اهللا إِىل مىت قَالَ 
: ، وقيل  )٤(ضعيف جداً  –بالعني  – )٣(إسناده عبد اهللا بن عمرو الواقعي 
استغىن إن افتقر إىل كفالتها مل جيز ، وإن : جيوز فيما بعد السبع قطعاً ، وقيل 

، ملا روى مسلم  )٦(، أما بعـد البلوغ فيجوز قطعاً ، خالفاً ألمحد  )٥(جاز 
فنظرت )٨(خرجنـا مع أيب بكر فغزونا فزارة  )٧(] ن سلمة قال ـع[ مسلم 

                                                 
 ) .٢/٥٢(املنهاج )    ١( 
؛ املستدرك على الصحيحني ، ) ٣/٦٨) (٢٥٨(سنن الدارقطين ، كتاب البيوع ، حديث )    ٢( 

 ) .٢/٦٤) (٢٣٣٥/٢٠٦(كتاب البيوع 
 ) .٤/٣٠(؛ ونصب الراية ) ٥/٤٣٤(قني إحتاف السادة املت: وينظر  

عبد اهللا بن عمرو بن حسان الواقعي روى عن موسى بن يعقوب الزمعي ومنصور بن أيب األسود )    ٣( 
 .ليس بشيء ضعيف احلديث كان ال يصدق : روى عنه ، قال الرازي 

 ) .٥/١١٩(اجلرح والتعديل  
ا هو الواقعي ، وهو ضعيف ، رماه على بـن املـديين   فيه عبد اهللا بن عمر هذ: وقال الدارقطين )    ٤( 

 .بالكذب ، ومل يروه عن سعيد غريه 
 ) .٣/٦٨(سنن الدارقطين  
 –الواقفي : ألن بعض الكتب تقول  –بالعني  –وينبغي التنبيه على أنه وضع الكلمة اإلعتراضية  

 .فأراد التوضيح  –بالفاء 
 ) .٥/١٧٣(ار ؛ نيل األوط) ٨/٣٢٧(تلخيص احلبري : ينظر  

وهل جيوز التفريق بينهما بعد استكمال الولد سبع سـنني ، وقبـل   : " ويف ذلك يقول العمراين )    ٥( 
 :بلوغه ؟ فيه قوالن 

 .ال جيوز ؛ لعموم اخلرب ، وألنه غري بالغ ، فأشبه ما لو مل يستكمل السبع : أحدمها  
 .بالع جيوز ؛ ألنه مستغن عن احلضانة ، فأشبه ال: والثاين  
 ) .٥/١٢٧(البيان  

وال جيوز ذلك قبل البلوغ وال بعـده ، ويف  : " وهذه أصح الروايتني عنه ويف ذلك يقول اهلامشي )    ٦( 
 " .رواية أخرى خيتص النهي فيما قبل البلوغ 

 ) .١/٤٨٣(رؤوس املسائل  
 " .ل " وصلب " م " يف هامش    )  ٧( 



 

من الناس ، فرميت بسهم فجئت م وفـيهم امـرأة    )٢(فنظرت إىل عنق )١(
هلا ثوباً  ومعها ابنه هلا من أحسن العرب ، فنفلين أبو بكر ابنتها فلم أكشف

هب لـي  ! يا سلَمةُ " : ، فقال  املدينة ، فليقيين النيب  )٣(] أتينا [ حىت 
 )٤(] أهـل  [ هي لك يا رسول اهللا ، فبعث ا إىل : ، وفيه ، فقلت  "املَرأةَ 

ويف هــذا   )٥(" مكة ويف أيديهم أسارى من املسلمني ففداهم بتلك املرأة 
/ ، واألم حيتمل أن تكـون أخـذها    )٦(ة حال االستدالل نظر ؛ ألا واقع

بالغنيمة ، أو ماتت أو عتقت ، وانون البالغ كالصغري ، ويرتفـع  ] أ٥/م[
، وأم األم عند عدمها كـاألم ،   )٧(التحرمي فيه باإلفاقة قاله القاضي حسني 

                                                 
بنو فزارة بن ذبيان بن بغـيض بـن   : غطفان ، من العدنانية وهم  فزارة بن ذبيان بطن عظيم من)    ١( 

 .ريش بن غطفان بن سعد بن قيس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان 
 ) .٤/١٦٨٩(؛ موسوعة قبائل العرب ) ٣/٩١٨(قبائل العرب القدمية واحلديثة  

 )٢    ( نقأي مجاعة من الناس ، واجلمع أعناق : ع. 
 ) .٣/١١٧٦) (عنق/مادة(القاموس احمليط  

 .أتيت " م " يف )    ٣( 

 " .ل " سقطت من )    ٤( 

 ) .٤(هامش ) ١٤٤ص(سبق خترجيه )    ٥( 

ى : يعين أن اللفظ العام خيص بقضايا األعيان ، مثال ذلك : وقائع األحوال أو األعيان )    ٦( 
 .عن لبس احلرير للرجال  النيب 

ما يرخص للرجال من احلرير للحياكة ، بأرقام : ، باب  صحيح البخاري ، كتاب اللباس 
؛ صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينـة ،  ) ١٨٦١،  ٤١٥٨٣٠،  ٥٨٢٩،  ٥٦٢٨(

 ) .٨٦٠ص) (٢٠٦٩) (٢٠٦٧) (٢٠٦٦(رقم 
 .ما ن بن عوف والزبري بن العوام ، لقمل كان مث أذن يف لبسه لعبد الرمح 
 ).٢/١٠١)(٢٩٢٠(احلرير يف احلرب ، رقم : صحيح البخاري ، كتاب اجلهاد ، باب  
 .وإذنه هلما قضية عني ، فيكون اإلذن يف هذه احلالة خمصصاً لعموم النهي   
؛ إرشـاد الفحـول   ) ٣/٣٧٦(؛ شرح الكوكـب املـنري   ) ١١٨ص(املسودة : ينظر  

)١/٥٧٨. ( 
د انون البـالغ ، وهـو   حىت مييز قد يفهم أنه ال جيوز التفريق بني األم والول: ألن قوله )    ٧( 

 .كذلك كما صرح به القاضي حسني وأتباعه 



 

ولو كان له أم وجده فبيع مع األم مل حيرم ، أو مع اجلدة وقطع عن األم حرم 
ولو )١(صح ، ولو كان له أب وال أم حرم التفريق بينه وبينه يف األصح يف األ
فيحذر من التفريق بينه وبني األم ، :  )٣(أب وأم قال الرافعي  )٢(] له [ كان 

أنا إذا أحلقنا األب باألم فهو : وحيتمل التفريق بينه وبني األب ، ويف البسيط 
قتضى ذلك أنه جيوز بيعه مع كاجلدة مع األم عند وجودها وعند عدمها ، فا

، وقطعه عن األم يف وجه ، وأما بيعه مع األم ، وقطعه عـن األب   )٤(األب 
وإن  )٦(] يوهم خالفه [ ، ويف خمتصر الوجيز ما  )٥(فيجوز ومل أر فيه خالفاً 

، أما سواء ، ومـا   )٧(كان له أب وجده ألم اقتضى كالم احلاوي الصغري 
 )٨(] له [ ن ـله فيباع مع أيهما كان وإن مل يكذكرناه عن البسيط يشهد 

اجلواز بناء ) أحدها (  )٩(األجداد ، واجلدات لألب ثالثة أوجه أب وال أم ففي 
) والثالث ( املنع بناء على امتناعه ) الثاين ( على جواز التفريق بينه وبني األب ، 

 )١٠(] صح املنع يف األجداد دون اجلدات والبناء املذكور يقتضي أن األجيوز [ 
[ ، وهـذه األوجــه إذا مل   )١٢(واجلرجاين  )١١(وهو الذي أورده املتويل 

                                                                                                                        
 ) .٢/٥٢(مغين احملتاج  

 ) .٢/٥٢(؛ مغين احملتاج ) ٥/١٢٧(البيان )    ١( 
 " .ل " سقطت من )    ٢( 
 ) .٨/٢٢٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 .ي يف التفريق بني الوالد وابنه وجهان حكامها الصيمر)    ٤( 
 ) .٥/١٢٧(البيان  

 ) .٩/٣٦١(اموع )    ٥( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٦( 
 .ب /١١٦)    ٧( 
 " .ل " سقطت من )    ٨( 
 ) .٢/٥٢(؛ مغين احملتاج ) ٩/٣٦١(اموع )    ٩( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ١٠( 
 .روياين ونسبه الشربيين إىل ال] ب/١٥٨[تتمة اإلبانة )    ١١( 
 ) .٢/٥٢(ينظر قوله يف مغين احملتاج )    ١٢( 



 

كاجلد لألب  )٢(التحريـم إىل سائر احملارم ، واجلد لألم قال املتويل  )١(] نعد 
كسائر احملارم ، واألول أقرب لوفور الشـفقة ،  :  )٣(لألب ، وقال املاوردي 

ـ ـان أشهرمهـال طريقـم واخلـويف سائر احملارم كاألخ والع رم ـا ال حي
إجراء القولني ، ومن الدليل على التحرمي يف ) والثانية ( ،  )٤(ره ـل يكـب

 وهب لـي رسـولُ اِهللا   " : عن علي قال  )٦(ميمون  )٥(] عن [ احملارم 
/ الَمك ؟ ما فَعل غُ! يا علي  أَخوينِ فَبِعت أَحدهما فَقَالَ لي رسولُ اهللا 

وهـذا منقطع لكن  )٨( ] )٧(أَردده أَردده : [ فَأَخبرته فَقَالَ ] ب٢٣٥/ل[
 النيب  )٢(] أَمرين [ عنه  )١(ويف مسند أمحد  )٩(الترمذي قال حسن غريب لكن 

                                                 
 .يعد " ل " يف )    ١( 
مرتلة األب سواء كان من تفريق مبرتلة األم ، ولألجداد اجلدات هلم حكم ال: " حيث قال )    ٢( 

 " .من جهة األم أو من جهة األب 
 ] .أ/١٥٨[تتمة اإلبانة  

 ) .٢٨٣-١٨/٢٨٢(احلاوي : ينظر )    ٣( 

 .ألن القرابة اليت بينهم ال متنع القصاص ، فال ميتنع التفريق بينهم يف البيع )    ٤( 

 ) .٥/١٢٧(البيان  

 " .م " سقطت من )    ٥( 

ميمون بن أيب شبيب الربعي ، أبو نصر الكويف ، صدوق ، كثري اإلرسال ، من الثالثـة ،  )    ٦( 
 .يف وقعة اجلماجم مقتوالً ) هـ٨٣ت(

 ) .١٠/٣٨٩(؛ ذيب التهذيب ) ٢/٢٣٣(ب تقريب التهذي 

 .رده رده " م " يف )    ٧( 

) ٢٢٤٩(النهي عن التفريق بني السيب ، رقم : سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب )    ٨( 
ما جاء يف كراهية أن : ؛ حتفة األحوذي شرح الترمذي ، أبواب البيوع ، باب ) ٣/٦٦(

وقـال  ) ٤/٤٢١) (١٣٠٢(ة وولدها يف البيع ، رقـم  يفرق بني األخوين أو بني الوالد
 هذا حديث حسن غريب ، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب الـنيب  : الترمذي 

 .وغريهم ، التفريق بني السيب يف البيع 

 .ينظر ما سبق )    ٩( 



 

  أَخوين فبعتهما ففرقت بينهما فقال أدركهما فارجتعهما وال " : أَنْ أَبِيع
والـدارقطين   )٤(ابن ماجـه  )٣(] ويف [ ورجاله ثقات كبار  "تبعهما إال مجيعاً 

من فَرق بين الْوالدةَ وولَدها  لَعن رسولُ اِهللا "  )٦(عن أيب موسـى  )٥(
يف الثقات  )٩(ذكره ابن حبان  )٨(يف إسناده طليق  )٧(] وأَخيِه [ وبين اَألخِ 

ديث يقوى منع التفريق ، والظاهر اختصاص والباقي جيد ، وذه األحا )١٠(
 )١٢(، وكـذا صـرح بـه احلنفيـة  )١١(ذلك مبن كان ذا رحـم حمـرم 

                                                                                                                        
 ) .١٢٧،  ٩٨،  ١/٩٧(مسند أمحد )    ١( 
 .أمر " ل " يف )    ٢( 
 .وعن " م " يف )    ٣( 
) ٢٢٥٠(النهي عن التفريق بني السيب ، رقم : سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب )    ٤( 

)٣/٦٦. ( 
 ) .٣/٦٧) (٢٥٥(سنن الدارقطين ، كتاب البيوع ، رقم )    ٥( 
ـ ٥٠ت(عبـد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار ، أبو موسى األشـعري  )    ٦(  صـحايب  ) هـ

 .و أحد احلكمني بصفني مشهور ، أمره عمر مث عثمان ، وه
 ) .٥/٣٦٢(؛ ذيب التهذيب ) ١/٥٢٣(تقريب التهذيب  

 .وأخته " ل " يف )    ٧( 
طليق بن عمران بن حصني ويقال طليق بن حممد بن عمران األنصاري ، من السادسـة ،  )    ٨( 

 .روى عن أبيه وأيب بردة بن أيب موسى 
 ) .٥/٣١(؛ ذيب التهذيب ) ١/٤٥٣(تقريب التهذيب  

كان من : قال احلاكم ) هـ٣٥٤ت(حممد بن حبان بن أمحد ، أبو حامت البسيت التميمي )    ٩( 
 " .اجلرح والتعديل " " املسند الصحيح " أوعية العلم والفقه واللغة ، من تصانيفه 

 ) .٣/١٦(شذرات الذهب  
 ) .٤/٣٩٧(الثقات )    ١٠( 
 ) .٨/٢٣٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١١( 
إذا اجتمع مع الصغري يف ملك شخص واحد قريب واحد هـو ذو  : " وقد جاء عنهم )    ١٢( 

رحم حمرم منه ، فأما إذا كان معه عدد من األقارب كل واحد ذو رحم حمرم من الصغري 
فال خيلو إما إن كانا أبوين أو غريمها من ذوي األرحام ، فإن كانا أبوين يكره ، التفريق 

مها بال خالف ، وإن كانا ممن سوامها من ذوي الرحم احملرم ، فأما إن كان بينه وبني أحد
أحدمها أقرب من الصغري واآلخر أبعد منه ، وإما إن كانا يف القرب منه على السـواء ،  



 

،  )٢(القائلون به أما بنوا العم فال مينع التفريق بينهم وفاقـاً   )١(، واحلنابلـة 
والتفريق بني البهيمة وولدها بغري الذبح قبل االستغناء باللباء ال جيوز ، وبعد 

جائز قطعاً ، :  )٤(، وبالذبح ، قال النووي  )٣(ز مع الكراهية ، وقيل حيرم جيو
قال . ومراده ذبـح الولد ، أما ذبح األم وإبقاء الولد فيظهر أنه كغري الذبح 

لعدم القدرة على التسـليم   )٥( )وإَذا فَرق بِبيعٍ أَو هبة بطَالَ في اَألظْهرِ ( 
فرق بني جاريـة وولـدها   " اود عن ميمون عن علي ويف أيب د )٦(شرعـاً 

ميمون مل يدرك علياً ، والقول : قال أبو داود  )٧( "ورد املبيع  فنهاه النيب 
؛ ألن التحرمي لالضرار ، ال للخلـل يف   )٨(يصح  –وهو القدمي  –ي ـالثان

له فال أن القولني بعد سقيه اللبأ ، أما قب )٩(] الزاز [ املبيع ، وعن أيب الفرج 

                                                                                                                        
فإن كان أحدمها أقرب ال بأس بالتفريق بني الصغري وبني األبعد منـهما ، ألن شـفقة   

كن التفريق إقراراً بالصغري سواء اتفقت قرابة الكبريين األقرب تغين عن شفقة األبعد فلم ي
 " .كاألب مع اجلد واألم مع اجلدة 

 ) .٤/٤٧٧(بدائع الصنائع  
 " .ال يفرق يف البيع بني كل ذي رحم حمرم : " وقد جاء عنهم )    ١( 
 ) .١/٤٨٣(رؤوس املسائل  

 ) .٥/١٢٧(البيان )    ٢( 

أنه جيوز ، كما جيـوز لـه ذبـح    : األصح : صمريي فقال وهذين الوجهني حكامها ال)    ٣( 
 .ال يصح ملا فيه تعذيب احليوان : أحدمهـا ، وذحبهما ، والثاين 

 ) .١٢٨-٥/١٢٧(البيان  

 ) .٣/٤١٥(روضة الطالبني )    ٤( 

 ) .٢/٥٣(املنهاج )    ٥( 

 ) .٢/٥٣(مغين احملتاج )    ٦( 
: قال أبو داود ) ٢٦٩٦(التفريق بني السيب ، رقم : اب ، ب سنن أيب داود ، كتاب اجلهاد)    ٧( 

 ) .٦٣(واحلرة سنة : وقال ) هـ٢٣(ميمون مل يدرك علياً ، قتل باجلماجم سنة 
 ) .٩/٣٦١(؛ اموع ) ٥/١٢٦(البيان )    ٨( 
 .الزار " م " الراز ويف " ل " يف )    ٩( 



 

على سقي اللبأ وجود مرضعة أخرى تـتم   )٢(، وزاد املاوردي  )١(صحة جزماً 
رضاعه وبه قال ابن كج واملاوردي ، أنا إذا قلنا بالقدمي مل يقرأ على التفريق بـل  

، وأن متانعا فسـخ ،   )٣(إن تراضيا املتبايعان على ضم أحدمها إىل اآلخر مت البيع 
ن داود ، إنا إذا قلنا بالصحة هل يبقى لألم احلضانة املختصر الب )٤(] شرح [ ويف 

من التفريق فإنـه ال حضـانة   وجهان ، ولعل املراد من احلضانة استحقاق املنع 
فيمـا قالــه ابــن كـج     ، مث اخلالف يف ذلك يقتضي إثبات خالف لرقيقة

ي ويعطيه دراهم والَ يصح بيع الْعربون بِأَنْ يشترِ( قال ] ب٥/م/ [واملاوردي 
 )٦(] أي إن قـال هـذا    )٥( )لتكونَ من الثَّمنِ إِنْ رضى السلْعةَ ، وإِالَّ فَهِبةً [ 

،  )٧(الشرط يف نفس العقد ، أما إذا قال قبله ومل يتلفظ حال العقد فالبيع صحيح 

                                                                                                                        
وقال النووي ] البزاز : [ رافعي ويف كثري مـن الكتب املطبوعـة خطأ يف امسـه فعند ال 

بـزاءين وهـو   : وقال ] الزاز [ براءين معجمتني ، وعند النووي يف التهذيب ] الرار [ 
 .الصحيح 

 ) .٩/٣٦١(؛ اموع ) ٨/٢٢٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن أمحد بن زاز بن حممـد  : وهو  

عبد الرمحن بن محيد بن زاز السرخسـي النـويزي األسـتاذ أبـو الفـرج الـزاز        بن
إمام الشافعية مبرو ، تفقه على القاضي حسني ، وروى عنه السنجي أبـو  ) هـ٤٩٤ت(

 " .التعليقة " طاهر ، من مصنفاته 
 ) .٣/١١٩(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ٢/٢٦٣(ذيب األمساء واللغات  

 ) .٩/٣٦١(؛ اموع ) ٨/٢٢٧(مطبوع مع اموع  فتح العزيز)    ١( 
مث ال خيلو حال احلق من أحد أمرين إمـا أن  : " .. وهذا ما جاء عنه يف الرهن حيث قال )    ٢( 

يكون حاالً أو مؤجالً ، فإن كان مؤجالً مل جتز أن تباع قبل األجل ، وإن كان حاالً مل 
اللبأ ، فإذا ارتفع اللبأ ووجدت مرضعة ترضعه جتز أن تباع قبل استغناء الولد من ارتضاع 

 " .متام الرضاع جاز حينئذ أن تباع يف الدين ويفرق بينها وبني البيع 
 ) .٧/١٤٨(احلاوي  

 ) .٣٦٢-٩/٣٦١(اموع : ينظر )    ٣( 
 " .م " سقطت من )    ٤( 
 ) .٢/٥٣(املنهاج )    ٥( 
 " .م " طمس يف )    ٦( 
 ) .٩/٣٣٥(اموع )    ٧( 

٩- 
ون
عرب
ع ال
بي

 



 

ضـم العـني   فتح العني والراء وهي الفصيحة ، وب – )١(ويف العربون ست لغات 
وإسكان الراء ، وعربان بضم وإسكان الراء وإبدال العني مهزة يف الثالثة ، وأمـا  
 )٢(عربون بفتح العني وإسكان الراء فلم أره صرحياً بل مضبوطاً باخلط يف الصحاح

الراء بالفتح واإلسكان معاً ، وال مينع ذلك بل هو أقـرب إىل   )٣(ضبط الكاتب 
إن صح ذلك وأبدلت العني مهزة اجتمع مثان لغـات ،  كالم العرب من الفتح ، ف

مالك ، بلغة عن عمرو  )٥(وموطأ  )٤(معـرب واحلديـث يف السنن وهو فارسي 
نهى عـن بيـعِ    أَنَّ النبِي " :  )٨(عن جده  )٧(عن أبيه  )٦(عمرو بن شعيب 

 انبرأ٢٣٦/ل[/ بالشراء والكراء على الوجه املـذكور   )٩(وفسره مالك  "الْع [

                                                 
 ) .١٥٢ص) (عرب/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/٧(ذيب األمساء واللغات )    ١( 
 )٦/٢١٦٤()    ٢. ( 
 .يقصد اجلوهري وقد سبق ترمجته )    ٣( 
؛ سنن ابن ) ٤/١٨١) (٣٤٩٦(يف العربان ، رقم : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب )    ٤( 

؛ سـنن  ) ٣/٣٤) (٢١٩٢(لعربان ، رقم بيع ا: ابن ماجـه ، كتاب التجارات ، باب 
 ) .٥/٣٤٢(النهي عن بيع العربان : البيهقي ، كتاب البيوع ، باب 

 ) .٨/٢٢٨(تلخيص احلبري : كلهم ذا اللفظ وينظر  
 ) .٢/٣٠٥) (٢٤٧٠(ما يكره من البيوع ، رقم : موطأ مالك ، كتاب البيوع ، باب )    ٥( 
بد اهللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أبو إبـراهيم  عمرو بن شعيب بن حممد بن ع)    ٦( 

إنـه مـن   : الطائفي واختلفوا فيه فمنهم من قال : أبو عبد اهللا املدين ، ويقال : ويقال 
عمرو بن شعيب ليس من التابعني ، وقد روى عنه عشرون من : التابعني ، وقال آخرون 

 .التابعني ، وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده 
 ) .٥٠-٨/٤٨(؛ ذيب التهذيب ) ١/٧٣٧(قريب التهذيب ت 

شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، صدوق ، ثبت مساعة عن جـده مـن   )    ٧( 
 .الثامنة 

 ) .٤/٣٥٦(؛ ذيب التهذيب ) ١/٤٢٠(تقريب التهذيب  
الثالثة ، ذكره ابن  حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص السهمي الطائفي ، مقبول ، من)    ٨( 

 .مروي عن أبيه من حديث عمرو بن شعيب : حبان يف الثقات ، وقال 
 ) .٩/٢٦٦(؛ ذيب التهذيب ) ٢/٩٨(تقريب التهذيب  

) ٢/٣٠٥) (٢٤٧١(ما يكره من البيـوع ، رقـم   : موطأ مالك ، كتاب البيوع ، باب )    ٩( 
الرجل العبد أو الوليـدة ، أو   وذلك فيما نرى ، واهللا أعلم ، أن يشتري: " حيث قال 



 

هذا من أجـود  بطريق ضعيفة ، لكن  )٢(، وروى متصالً  )١(ع ـلكن هذا منقط
إن مالكاً مل يبلغ من احلديث إال صحيحاً ، :  )٣(املنقطع قال سفيان بن عيينة 

ويف  )٤(ك من الشرط والغـرر  ـو ما يف ذلـد باملعىن ، وهـوأيضاً يعتض
يع بثمن هو أن يقول إن مل كان ينهى عن األغراب يف الب"  )٥(حديث عطاء 

الرخصـة   )٨(وعن أمحد  )٧(" بكذا فلك من مايل كذا  )٦(] املبيع [ أجد هذا 

                                                                                                                        
أنا أعطيـك دينـاراً أو   : تتكارى الكراء ، مث يقول للذي اشترى منه ، أو تكارى منه 

درهماً أو أكثر من ذلك أو أقل ، على أن إن أخذت السلعة ، أو ركبت ما تكاريـت  
أو وإن تركت السلعة ، . منك ، فالذي أعطيتك هو من مثن السلعة ، أو من كراء الدابة 

 " .الكراء فما أعطيتك ، فهو لك باطل بغري شيء 
 ) .٩/٣٣٤(اموع )    ١( 
وهو ما رواه ابن ماجه عن الفضل بن يعقوب عن حبيب بن أيب ثابت كاتب مالك عـن  )    ٢( 

 .عبد اهللا بن عامر األسلمي عن عمرو بن شعيب 
 =) .٣٥-٣/٣٤) (٢١٩٣(بيع العربان ، رقم : سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب  
 .وحبيب بن أيب ثابت هذا وعبد اهللا بن عامر األسلمي هذان ضعيفان : وقال النووي = 

سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون مويل حممد بن مزاحم ، اإلمام الكبري احلافظ ، أبو حممـد  )    ٣( 
لكبار علمـاً  غالم ، محل عن اطلب احلديث وهو ) هـ١٩٨-١٠٧(اهلاليل الكويف مث املكي 

احلميدي ، الشافعي ، أمحـد ،  : وانتهى إليه علو اإلسناد من كبار أصحابه املكثرين عنه . مجاً
 .أمجعت األمة على االحتجاج به 

 ) .١/٢٦٨(؛ املغين يف الضعفاء ) ١/٣٠١(؛ الكاشف ) ٢/١٧٠(ميزان االعتدال  
 ) .٩/٣٣٥(اموع )    ٤( 
روى عن ابن عباس وابن عمر وغريهـم  ) هـ١١٤ت(القرشي موالهم عطاء بن رباح أبو حممد )    ٥( 

 .من سادات التابعني فقهاً وعلماً وورعاً ، انتهى إليه فتوى أهل مكة 
 ) .١/٦٧٥(؛ تقريب التهذيب ) ٧/١٨٠(ذيب التهذيب  

 " .م " سقطت من )    ٦( 
 .حبثت عنه ومل أجده )    ٧( 
 " .ال بأس به : قال أمحد  : "ويف ذلك يقول ابن قدامة )    ٨( 
 ) .٤/٣١٣(املغين  



 

ضعيف وقد بقى بياعات منهي عنـها   )١(يف ذلك ، وورد يف إباحته حديث 
أي بيعة  "املُعاومةُ " ويف رواية  "نهى عن بيع السنيِن " :  )٢(منها يف مسلم 
: أو سنة بسنتني ، إذا انقصت فال بيع ، أو سنة بسنة ، ومنها بيعة مثرة سنني 

ى : ى الوحشي الذي ال منفعة فيه ، وقيل ـحيمل عل: ور ، قيل ـالسنبيع 
 )٥( "النهِي عن بيعِ املضـطرِ  " : ، ومنها )٤(، واحلديث يف مسلم  )٣(ترتيه 

                                                 
عـن   وذلك ما روى عن عمر وابنه أنه أجازه ، ومن طريق زيد بن أسلم أنه سئل رسول اهللا )    ١( 

وهذا ضعيف مع إرساله ، واألسلمي هو إبراهيم بن حممد بن : العربان فأحله ، وقال ابن حجر 
 .أيب حيىي 

 ) .٥/٣٩١) (٥٥٢(بيوع ، رقم مصنف ابن أيب شيبة ، كتاب ال 
 ) .٣/١٧(؛ سبل السالم ) ٨/٢٢٩(تلخيص احلبري : ينظر 

بلفـظ  ) ٦٢٧ص) (١٥٣٦(كراء األرض ، رقم : صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب )    ٢( 
عن املُحاقَلَـة واملُزابنـة واملُعاومـةُ     نهى رسولُ اهللا : عن جابر ابن عبد اهللا ، قال 

ة واملُخـا  : قال أحدمها ( ابرايري العف صخريا ون الثُّنعة ، وماواملُع يه نيِنالس عيب (
عن كـراِء اَألرضِ وعـن    نهى رسولُ اهللا : ويف رواية عن جابر ابن عبد اهللا ، قال 

 يبطى يترِ حعِ الثَّميب نعو ، نيِنا السهعيب. 

املـراد اهلـرة   : ومن البيوع املنهي عنها بيع اهلرة ، قال القفال : ويف ذلك يقول النووي )    ٣ (
 .الوحشية ، إذ ليس فيها منفعة استئناس وال غريه 

. وغـريه   –  –أنه يصح بيع اهلرة األهلية ، نص عليـه الشـافعي   : مذهبنا : قلت  
: أنه تكلم يف صحته ، الثاين : ها واجلواب عن احلديث من أوجه ذكرها اخلطايب ، أحد

. أن الناس يتساحمون به ويتعاورونه : واملقصود . أنه ي ترتيه : الثالث . جواب القفال 
 .وهذه أجوبة اخلطايب ، لكن األول باطل ، ألن احلديث يف صحيح مسلم 

 ) .٣/٦٩٨(روضة الطالبني  

 .) ٧(هامش ) ٢٠٥ص(سبق خترجيه )    ٤( 

خطبنـا  : بيع املضطر عن شيخ من بين متيم ، قال : يب داود ، كتاب البيوع ، باب سنن أ)    ٥( 
قال  –) ٤/١٣٥) (٣٣٧٥(هكذا قال هشيم : أو قال ابن عيسى  –على بن أيب طالب 

. علي سيأيت على الناس زمان عضوض ، يعض املوسر على ما يف يديه ، ومل يؤمر بذلك 

َنُكمْ  َوَال َتنَسُوْا اْلَف{ : قال تعاىل  َل َبْي أو يبـايع  ] ٢٣٧البقرة مـن اآليـة   [  } ْض
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جة إىل بيع ما ال خيتار ، أو الذي دعته احلا )١(وهو منقطع وهو املكره فيحرم 
 )٤(] والنص [ فيكون ي ترتيه ومنها بيع املاء  )٣(]يعان [ ، فينبغي أن )٢(بيعه

، ومحل على ما إذا أفرد ماء عيـن أو ر أو بئر بالبيع دون  )٥(م ـيف مسل
هو ي ترتيـه ، وليس من املناهي بيع : مطلقاً ، وقيل : ، وقيل  )٦(أرضها 

 )٨(] وال جيــوز  : [ قال اجلرجـاين .  )٧(الف األوىل دور مكة بل هو خ
عمـر  [ إن قلنا وقف ، وإن قلنا باعهـا   )١(واد ـالس )٩(بيع أراضي خراج 

                                                                                                                        
. عن بيع املضطر ، وبيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تدرك  املضطرون ، وقد ى النيب 

 .يف إسناده رجل جمهول : قال اخلطايب 

 ) . ٥/٤٨(معامل السنن  

 .حيرم إن كان أكره بغري حق ، وإن كان حبق صح )    ١( 

 .) ٣/٣١٨( روضة الطالبني 

 .وهذان التأويالن جاءت عن اخلطايب )    ٢( 

 ) .٣/٣١٨(روضة الطالبني  

 .يغاث " م " يف )    ٣( 

 .والنهي " م " يف )    ٤( 

حترمي بيع فضل املاء الذي يكون بالفالة وحيتـاج  : صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب )    ٥( 
) ١٥٦٥(مي بيـع ضـراب الفحـل ، رقـم     إليه لرعي الكأل ، وحترمي منع بذله ، وحتر

 ) .٦٤٠ص(

 ." عن بيعِ فَضلِ املَاِء  نهى رسولُ اهللا " : عن جابر ابن عبد اهللا ، قال : بلفظ  

 ) .٩/٢٥٦(؛ اموع ) ٣/٤٣٠(روضة الطالبني )    ٦( 

 .ألن مكة فتحت صلحاً فتبقى على ملك أصحاا ، فتورث وتباع وتكرى وترهن )    ٧( 
 ) .٩/٢٤٨(اموع  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٨( 
 .ما حيصل من غلة األرض ، ولذلك أطلق على اجلزية : اخلراج )    ٩( 
 ) .٦٤ص) (خرج/مادة(املصباح املنري  



 

وال خالف أنه جيوز بيع أراضـي اخلـراج   : قال  )٣(جاز بيعها  )٢(] منهم 
، ألا غري موقوفة وإمنا صاحل اإلمام أهلها على أن يكـون هلـم    )٤(بالشام 

وأرض . راضي خبراج معلوم يؤدونه كل سنة هـذا كـالم اجلرجـاين األ
  )٦( وصيتـه فـي األم لشافعي فيها كالماً لكن رأيت يف أر لمل )٥(مصـر 

 )٩(] وقـد  [ اخلطيب قال  )٨(له أرض ا ، ويف تاريخ  )٧(] أنـه كـان [ 

ق اشترى شيئاً من أرض حكمها حكم سواد العرا )١٠(كان الليث ابن سعد 

                                                                                                                        
السواد أزيد من العراق خبمسة وثالثني فرسخاً ، ومسى سواداً ؛ ألم خرجوا من الباديـة  )    ١( 

ما هذا السواد ؟ وهو باتفاق مصنفي : الزرع ترى من البعد سواداً ، فقالوا فرأوا خضرة 
 .إىل حديثه املوصل طوالً  –مكان قرب البصرة  –الفتوح من أول عبارات 

 ) .٣١١-٤/٣١٠(مغين احملتاج  
 .منهم عمر " م " يف )    ٢( 
ن جيوز بيعـه إذ مل ينكـره   الصحيح أن ما يف السواد من الدور واملساك: " قال الشربيين )    ٣( 

أحـد ، وهلذا ال يؤخذ عليها خراج ، ألن وقفها يفضي إىل خراا ، نعـم إن كانـت   
آلتها من أجزاء األرض املوقوفة مل جيز بيعها كما قاله األوزاعي تفقهاً ، وعليه حيمل مـا  

 " .وز بيعه قاله البلقيين عن النص ، وقطع به من أن املوجود من الدور حال الفتح وقف ال جي
 ) .٤/٣١٢(مغين احملتاج  

 ) .٤/٣١٣(مغين احملتاج )    ٤( 
وضع على أراضيهم  –  –الصحيح أن مصر فتحت عنوة ، وأن عمر : قال الشربيين )    ٥( 

 .اخلراج ، ويف وصية الشافعي يف األم ما يقتضي أا فتحت صلحاً 
 ) .٤/٣١٣(مغين احملتاج  

 ) .٤/٥١(األم : ينظر )    ٦( 
 .أنه لو كان " م " يف )    ٧( 
 ) .١/٦(تاريخ بغداد )    ٨( 
 " .ل " سقطت من )    ٩( 
اإلمام املصري ، كـان  ) هـ١٧٥-٩٤(الليث بن سعد بن عبد الرمحن ، أبو احلارث )    ١٠( 

فقيهاً كثري احلديث ، وكان سخياً كثري العلم ، عريب اللسان ، حيسن القـراءة والنحـو   
 .والشعر ، وكان من سادات أهل زمانه ورعاً وفضالً  وحيفظ احلديث

؛ تقريب التهذيب ) ٤١٦-٨/٤١٢(؛ ذيب التهذيب ) ٢/٧٣(ذيب األمساء واللغات  
)٢/٤٨. ( 



 

 )١(، وإمنا استأجر الليث ذلـك ؛ ألنه كان حيدث عن يزيد بن أيب حبيـب  

، ونافع ابن  )٤(هليعة  )٣(] وابن [  )٢(ان مالك ـوك" ح ـصل" ر ـأن مص
ينكرون على الليث ذلك الفعـل ؛ ألن مصر كانت عنـدهم   )٥(ابن يزيد 

ومها عنوة ، هذا كالم اخلطيب ، والليث ويزيد بن أيب حبيب مصريان ثقتان 
أعرف حبال مصر من غريمها ، فأرجوا أن ال يكون ببيعها بأس واملنع من بيع 

 .سواد العراق فيه كالم طويل ليس هذا موضعه 

 )٦(باع عيناً واستثىن منفعتها شهراً ، فاملذهب بطالن البيـع   :فرع 

                                                 
اختلـف يف  ) هـ١٢٨-٥٣(يزيد بن أيب حبيب املصري ، أبو رجاء ، واسم أبيه سويد )    ١( 

كان : ويف وهو يف حنو الثمانني ، قال ابن سعد والئه ، ثقة فقيه ، كان يرسل ، من اخلامسة ، ت
 .مفيت أهل مصر يف زمانه وهو أول من أظهر العلم مبصر والكالم يف احلالل واحلرام 

 ) .١١/٢٧٩(؛ ذيب التهذيب ) ٢/٣٢٢(تقريب التهذيب  
أن  ألن مالك عنده كل ما افتتح أو يفتتح عنوة فإنه ال يرى قسمته بني القـائمني ، ورأى )    ٢( 

يكون وقفاً ، يصرف خراجه إذا ضرب على األرض يف مصاحل املسلمني أبداً ، ولـذلك  
 .فإن أرض السواد فتحت عنوة 

 ) .٧٤٠،  ٢/٧٣٨(عيون االس : ينظر  
 .وأمر " م " يف )    ٣( 
قاضـي مصـر   ) هـ١٧٤ت(عبد اهللا بن هليعة بن عقبة املصري الفقيه ، أبو عبد الرمحن )    ٤( 

وعنه الثـوري ،  . ، روى عن عطاء بن أيب رباح ، وعمرو بن دينار ، وخلق  ومسندها
واألوزاعي ، وشعبة ، وماتوا قبله ، والليث وهو أكرب منه ، وثقه أمحد وغريه ، وضـعفه  

 =.حيىي القطان وغريه 
 ) .٢/٤٧(؛ تقريب التهذيب ) ١٠٧ص(طبقات احلفاظ = 

 ) . هـ٦٨ت(أبو يزيد املصري  –والالم  بفتح الكاف –نافع بن يزيد الكالعي )    ٥( 
ثقـة  : إنه موىل شرحبيل بن حسنة ، ثقة عابد ، من السابعة ، وقال احلـاكم  : يقـال  

 .مأمون ، وذكره ابن حيان يف الثقات 
 ) .١٠/٣٦٨(؛ ذيب التهذيب ) ٢/٢٣٩(تقريب التهذيب  

 ) .٩/٣٦٩(اموع )    ٦( 



 

:  )٣(، وابـن خزميـة    )٢(، وابن املنذر  )١(وقال أبو ثور ، وحممد بن نصر 
ه ابن املنـذر  ـر ، ونقلـجاب )٥(ث ـرط حبديـوالش )٤(ع ـالبية ـبصح

                                                 
كـان  : قال اخلطيب .....) -٢٠٢(إلمام اجلليل ، أبو عبد اهللا حممد بن نصر املروزي ، ا)    ١( 

صـنف  : أعلم الناس باختالف الصحابة ، ومن بعدهم يف األحكام ، وقال الشـريازي  
حممد كتباً ضمنها اآلثار والفقه ، وكان من أعلم الناس باختالف الصحابة ومن بعـدهم  

 " .اهللا رضي اهللا عنهما كتاباً فيما خالف فيه أبو حنيفة علياً وعبد " وصنف 
 ) .١/٤٥٠(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ١/٩٣(ذيب األمساء واللغات  

وإذا اشترى الرجل من الرجل دابة واشترط ظهرها إىل مكان معلوم " حيث قال ابن املنذر )    ٢( 
اشترى من جابر مجالً واستثىن جابر ظهـره إىل   فكذلك جائز ، ثبت أن رسول اهللا 

ونقله ابن املنذر عن أصحاب " . وكذلك الدار تباع ويستثىن السكىن وقتاً معلوماً  أهله ،
 .احلديث وروى حنوه عن عثمان وصهيب رضي اهللا عنهما 

 ) . ٩/٣٧٨(؛ اموع ) ١/٢٦٦(اإلقناع  
حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري أبـو بكـر   )    ٣( 

احلافظ الكرب الثبت إمام األئمة شيخ اإلسالم ، مسع إسحاق ، وحممد بن .) ....-٢٢٣(
حدث عن الشـيخان خـارج   . محيد ، ومل حيدث عنهما لصغره ونقص إتقانه إذ ذاك 

مل أر مثله ، كان حيفـظ  : صحيحهما ، حضر جملس املزين ، وقال أبو علي النيسابوري 
 .الفقهيات من حديثه كما حيفظ القارئ السورة 

 ) .٣١٣ص(؛ طبقات احلفاظ ) ٢/٩٧(طبقات القراء  
وبه قال أربعة من أئمة أصحابنا الفقهاء احملدثني أبو ثور ، وحممد بن نصر ، : قال النووي )    ٤( 

 .، وأبو بكر بن خزمية وابن املنذر وحكى أبو الطيب هذا الوجه عن ابن خزمية 
 ) .٣٧٨و  ٩/٣٦٩(اموع  

فَضربه ، فَـدعا   ى جمل لَه قَد أَعيا ، فَمر النيب أَنه كَانَ يِسيـر علَ وهو ما جاء عنه)    ٥( 
بِعنِيه : " الَ ، ثُم قَالَ : قُلْت " بِعنِيه بوقية : " لَه فَسار بسيرٍ لَيس بِسري مثْلَه ، ثُم قَالَ 

 ةيقبِو "تفَاس ، هتفَبِع ، هننِي ثَمدعنل ، وبِاجلَم هتيا أَتنما قَدي ، فَلَملإِلَى أَه هالَنمح تيثْن
ما كُنت آلخذَ جملَك ، فَخذْ جملَك ، فَهو : " ثُم انصرفْت ، فأَرسلَ علَى إِثْري قال 

 ." مالك 
ا اشترط البائع ظهر الدابـة إىل مكـان   إذ: صحيح البخاري ، كتاب الشروط ، باب  

بيع : ؛ صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب ) ٢/٨٢٩) (٢٧١٨(مسمى جاز ، رقم 
 ) . ٦٥٢ص) (٧١٥(البعري واستثناء ركوبه ، رقم 
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باَع خـالً وخمـراً أَو   :  )١(ل ـفص( ال ـث قـاب احلديـن أصحـع
بـعبع اً أَورحو هـدتشم أَو رِهغَي ـد هلْكي مف حرِ صرِ إِذْن اآلخيكاً بِغر
ـ . [  )٥(، ومالـك   )٤(ال املـزين  وبـه ق )٣( ) )٢(] في اَألظْهرِ [  راً ـقص
 )٧(على الفاسد ، وهذا هو العـدل ، كمن بـاع شقصـاً    )٦(] اد ـللفس

: ، والثـاين   )١(يف الشقص أفراداً لكل واحد حبكمه  )٨(وسيفاً ثبتت الشفعة 

                                                 
وهي عبارة عن العقد ؛ ألن العادة من املتعاقدين جارية أن : فتفريق الصفقة :األوىل فصل )    ١( 

 .ما على يد صاحبه عند متام العقد وانربامه يصفق كل واحد منه
 ) .٦/٣٥٦(احلاوي : ؛ وينظر ) ١٣١ص) (صفق/مادة(املصباح املنري  
إذا مجع بني شيئني يف صفقة واحدة : وهلا تقسيم متعدد ، والتقسيم املناسب له أن يقال  

 .له حاالت مل خيل ، إما أن جيمع بنيهما يف عقد واحد أو عقدين خمتلفي احلكم وكل منهم 
 ) .٨/٢٣٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر  

 " .ل " سقطت من )    ٢( 
 ) .٢/٥٤(املنهاج )    ٣( 
 ) .١٢٢-١٢١ص(خمتصر املزين : ينظر )    ٤( 
إذا مجعت الصفقة حـالالً  : " وما جاء عن مالك فصله القاضي عبد الوهاب حيث قال )    ٥( 

ا كان أحدمها حراماً من أجل حق اهللا تعاىل ، مثل بيع حر وحراماً فهي كلها باطلة ، إذ
يف  –رمحـه اهللا   –وعبد ، أو سلعة ومخراً وخرتير يف صفقة واحدة ، هذا قول مالـك  

أن يبيع : وأما إذا مجعت الصفقة ما ال جيوز ، وما جيوز من حق آدمي ، مثل ... الظاهر 
، يصح يف حقه ، ووقف يف حـق  عبده وعبد غريه يف صفقة واحدة ، فإن البيع صحيح 

 =" .غريه ، فإن أجازه جاز ، وإن مل جيز بطل ، ومل يبطل البيع يف حقه 
؛ القوانني الفقهية ) ١/٢٧٦(اإلشراف : ؛ وينظر ) ١٤٨٠،  ٣/١٤٧٨(عيون االس = 

 ) .٢٥٩ص(
 .قصر الفساد " م " يف )    ٦( 
 ) .٥/١٤٣(ن كما جاء يف البيا" شقصاً من أرض " األوىل )    ٧( 
 .والشقص هو الطائفة أو اجلزء من الشيء واجلمع أشقاص  
 ) .١٢٢ص) (شقص/مادة(املصباح املنري  

من شفعت الشيء شفعاً أي ضممته إىل الفرد ، وشفعت الركعة جعلتها : الشفعة يف اللغة )    ٨( 
جعلتها اثنتني ، ومن هنا اشتقت الشفعة ؛ ألن صاحبها يشفع ماله ا ، وهـي اسـم   

 .ملك املشفوع ، وتستعمل مبعىن التملك لل



 

إنه الذي ذهب إليه الشافعي : وقال ] أ٦/م/ [،  )٢(يبطل فيهما رجحه الربيع 
أصحهما من جهة املذهب اجلمع بـني  : قوالن : هان وقيل وج )٣(ويف علته 

التغليب حيث ] ب٢٣٦/ل/ [، وجوابه إن  )٤(حالل وحرام ، فيغلب احلرام 
عند ) وأصحهما ( يقال به إمنا يكون عند االختالط ، وعدم إسكان التمييز 

جهالة ما خيص ملكه من العوض كما باعه مبا خيصه يف األلف لو  )٥(الغزايل 
                                                                                                                        

 ) .١٢١ص) (شفع/مادة(املصباح املنري  
 " .حق متلك قهري يثبت للشريك القدمي على احلادث فيما ملك بعوض : " ويف الشرع  
؛ وشرح حـدود ابـن عرفـة    ) ٤/١٠١(جممع األر : وينظر ) ٢/٣٨٢(مغين احملتاج  

 ) .٢/٣٣٤(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ٢/٤٧٤(
 .ألنه باع شيئني خمتلفي احلكم فيأخذ كل واحد منها حكم نفسه )    ١( 
 ) .٣/٤٢١(؛ روضة الطالبني ) ٨/٢٢٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

: إن البطالن هو آخر قوليه : وقد رجع الشافعي عن القول بالصحة ، ذكره الربيع بقوله )    ٢( 
 .وهي دقيقة غفلوا منها : قال األسنوي 

 ) .٢/٥٥(مغين احملتاج  
: يف تفريق الصفقة ، واختار املـزين   –رمحه اهللا  –اختلف قول الشافعي : وقال املزين  

 .تفريق الصفقة ، ورآه أوىل قويل الشافعي 
 ) .٦٧،  ٣/٦١(؛ وينظر األم ) ١٥٢،  ١٢٢ص(خمتصر املزين  

هما جلهالة الثمن ؛ ألن الـثمن يتقسـط   إمنا يبطل البيع في: منهم من قال : التعليل األول )    ٣( 
عليهما ، فيسقط ما يقابل ما ال جيوز بيعه ، ويبقى ما يقابل ما جيوز بيعه ، وذلك جمهول 

بعتك هذا حبصته من الثمن ، أو رأس املال ، : حال العقد ، فأبطل العقد ، كما لو قال 
 =.أو يرفعه ومها ال يعلمان ذلك 

ألن الصفقة مجعت حالالً وحراماً ، فغلب التحـرمي ،  : قال منهم من : التعليل الثاين = 
 .كما لو باع درمهاً بدرمهني ، أو تزوج بأختني 

 ) .٥/١٤٤(البيان  
ألن اللفظة واحدة ال يتأتى تبعيضها فأما أن يغلب حكم احلرام على احلالل أو بالعكس ، )    ٤( 

 .اله يف احلالل غري ممتنع واألول أوىل ، ألن تصحيح العقد يف احلرام ميتنع وإبط
 ) .٨/٢٣٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

أن الصحيح تأثر به إذ صار ما خيصه من الثمن جمهوالً ، ومجيـع  : أصحهما : وفيه يقول )    ٥( 
املستحـق مثناً ينبغي أن يعلم ، وحصة ملكه من اجلمع مل يعرف فبلغه ، فصار كما إذا 

 .ا خيصه من األلف ، لو وزع عليه وعلى قيمة عبد فالن بعت منك عبدي هذا مب: قال 
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عبد فالن ، وجوابه أن عبد فـالن لـيس    )٢(] وعلى [   )١(] عليه [  وزع
عبده وعبـد   )٤(] املقابل [ فكل الثمن جمهول وهنا  )٣(] املقابلة [ داخالً يف 

غريه ، ومجلة مثنها معلوم والثمن إذا كان يف عقد كفي العلم جبملتـه دون  
واقتضـاء  )٦(] بلة واملقا[ أنه باعها يف عقد واحد  )٥(] والغرض [ تفصيله 

العقد للتقسيط عرفاً ، إمنا هو حبسب لفظ املتعاقدين ، وإن أبطـل الشـرع   
س ـح وحده ليـل الصحيـا يقابـحكمه يف بعض املعقود عليه فالعلم مب

وعرب األصحاب عن هذا بأن املسمى وقع معلوماً وسـقط   )٧(] رط ـبش[ 
يتبني أن الثمن مـا   )٨(] املعيب [ بعضه ملعىن يف العقد كما إذا رجع بأرش 

] قلتـه  [ هذا انتقاض جديد فالتقرير الذي : ، وللمنازع أن يقول  )٩(بقى 
هي راجعة : ، فقيل  )١١(أوىل وعلل بعضهم منع التفريق بفساد الصيغة  )١٠(

إما متغايران ويظهر ذلك : إىل اجلمع بني حالل وحرام ، وقال ابن الرفعة 
التفريق يف الطالق والعتق وحنومها مما هو مـبين  على  )١٢(بالتفريع ، وأمجعوا 

                                                                                                                        
 ) .٢/٩٧(الوسيط  

 " .م " سقطت من )    ١( 
 " .ل " سقطت من )    ٢( 
 .املعاملة " ل " يف )    ٣( 
 .املعاملة " م " يف )    ٤( 
 .العرض " م " يف )    ٥( 
 .املعاملة " م " يف )    ٦( 
 .شرط " م " يف )    ٧( 

 .العيب " م " يف )    ٨( 

؛ فتح العزيز مطبوع مـع  ) ١٤٧،  ٥/١٤٤(؛ البيان ) ٣٦٠،  ٦/٣٥٧(احلاوي : ينظر )    ٩( 
 ) .٨/٢٣٤(اموع 

 .قبله " م " يف )    ١٠( 

 ) .٥/١٤٤(البيان )    ١١( 

 ) .٢/٥٥(؛ مغين احملتاج ) ٨/٢٣٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١٢( 



 

على السراية والتغليب ، وأمجعوا على منع التفريق فيما إذا كان كل واحـد  
، وخرجـوا   )١(قابالً للعقد ولكن امتنع اجلمع من حيث هو كنكاح أختني 

إذا رهن عبده وعبد غريه أو وهبهما ، أو تزوج : على التعليلني مسائل منها 
وأجنبية إن عللنا باجلمع بـني حـالل    )٢(] أخته [ جموسية ، أو  مسلمة أو

وحرام ، فصحة الرهن واهلبة والنكاح على القولني ، وإن عللنا باجلهالة صح 
ـ ـوض فيهمـه ؛ ال عـة فالنـن واهلبـا الرهـأم ا النكـاح  ـا ، وأم
ـ ـ، وق )٣(وض ـاد العـاده بفسـدم فسـفلع ـ :  )٤(ام ـال اإلم ي ـف
،  )٥(ح يف األصـح  ـول ال يصـن بالدين اهـ؛ ألن الره ن نظرـالره

ويف النظر نظر ؛ ألن املرهون وإن تعدد ، وهـون بكل :  )٦(قال ابن رفعة 
جزء من الدين فأين اجلهالة ؟ وهذا حق ، وبيع العبد املشترك الذي ذكـره  

من ، وهذا كل ما يتقسط الث )٨(، إن عللنا باجلهالة صح يف ملكه  )٧(املصنف 
وكذا [ من عليه باجلزئية وإن عللنا باجلمع بني حالل وحرام فعلى القولني الث

                                                 
 ) .٢/٥٥(؛ مغين احملتاج ) ٨/٢٢٣(املصدر السابق )    ١( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٢( 
 ) .٩/٣٧٩(؛ اموع ) ٢٤٠-٨/٢٣٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 ) .أ/٥٩(ينظر قوله يف كفاية النبيه )    ٤( 
ا مل يصح ألن من شروط الدين يف الرهن كونه معلوماً للمتعاقدين ، فلو جهال أو أحدامه)    ٥( 

 .كما يف الضمان 
 ) .٢/١٦٦(مغين احملتاج  

فإن مجع بينهما فيما ال عوض فيه كالرهن واهلبة أي مثل أن يـرهن  : " ويف ذلك يقول )    ٦( 
يصح فيما حيل قوالً واحداً نظراً : عبده وعبد غريه أو يهب عبده وعبد غريه ، فقد قيل 

، فإن الدين وإن مل يكن عوضاً عن الـرهن   وهذا فيه فصل نظر: إىل العلة ، قال اإلمام 
فرهن الشيء بالدين اهول ال يصح على األصح ، وما قاله حيتاج إىل تأمل ، وقيل على 

 " .قولني نظراً إىل العلة الثانية 
 ) .أ/٥٩(كفاية النبيه  

 ) .٤٧٣ص(اء يف نص املنهاج ينظر وهو ما ج)    ٧( 
 . األظهر إعطاء لكل منهما حكمه صح يف ملكه وبطل يف غريه يف)    ٨( 
 ) .٢/٥٤(مغين احملتاج  



 

) أحدها ( وغريه من الشافعي ثالثة أقوال مـن  )٢(] اجلوري [ حكى  )١(] 
ال ، ويظهر من كالم ) والثاين (  )٣(تفرق الصفقة وهو األصح عند اجلمهور 

مما يتقسط الثمن )  والثالث( يف غري هذا املكان أن خيتاره  )٤(كالم املاوردي 
 . )٥(على أجزائه دون قيمته ، وصححه الغزايل 

ومنها بيع النصاب وفيه الزكاة إن كان من الثمـار أو النقـدين ،   
د املشترك ، وإن كان مـن املاشيـة بطـل فـي اجلميـع خالفاً ـفكالعب

بـاع  ، وقد بينا ذلك يف كتاب الزكاة ، ومنها لو  )٧(الرافعي  )٦(] ملا قاله [ 
                                                 

 .ولذلك " م " يف )    ١( 
 .اجلوزي " ل " يف )    ٢( 

صحح اجلمهور البيع ، فما يتوزع الثمن على أجزائه كعبد لـه  : ويف ذلك يقول النووي )    ٣( 
 .نصفه 

 ) . ٩/٣٨٢(اموع  

 ) .٦/٣٠٤(احلاوي : ينظر )    ٤( 

وال فيما يتناسب أجزاؤه ؛ كعبد مشترك انفرد أحدمها ببيعه ، فإنـه  : " ويف ذلك يقول   )  ٥( 
 .يعلم أن النصف مشترى بالنصف ، والثلث بالثلث ، وكذا يف سائر األجزاء املتناسبة 

ثبت اخليار للمشتري ، فإن فسخ فذاك ، وإن أجازه فبقسـطه  : وإن فرعنا على الصحة  
 =.من الثمن 

أنه خيري بكـل الثمن ، حذراً من أن يكون مبلغ الثمن املستحق غـري  : ل آخر وفيه قو= 
 .معلوم ، وكأن هذه زيادة فاسدة ، مل يقبل العوض كالعيب ، وهو بعيد 

 .أن البائع ال خيار له ، وإن أجيز بقسط من الثمن : والصحيح  
 ) .٢/٩٧(الوسيط 

 .ملا قال " ل " يف )    ٦( 
لو باع مجلة الثمار وفيها عشر الصدقة ، فهل يصح البيع يف قدر الزكـاة ؟  : حيث يقول )    ٧( 

ال يصح فالترتيب يف الباقي فيما لو باع عبداً له نصفه ؛ ألن توزيع الثمن على : فإن قلنا 
باع أربعني شاة وفيها قـدر الزكـاة   : ماله بيعه وما ليس له معلوم على التفصيل ومنها 

در الزكاة فالترتيب يف الباقي كما مر فيما لو باع عبده وعبـد  وفرعنا امتناع البيع يف ق
 .غريه 
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معلوماً وجمهوالً ، فإن عللنا باجلهالة بطل ، وإن عللنا باجلمع بـني حـالل   
وحرام ، فإن قلنا اإلجازة بكل الثمن صح ولزم ، وإن قلنا بالقسـط وهـو   
األصح كما سيأيت مل يصح ، وحكى قول إنه يصح وله اخليار ، فإن أجـاز  

بعتك هذا العبد  :اهول أن يقول ] أ٢٣٧/ل/ [وصورة  )١(لزمه مجع الثمن 
، أما لو كان  )٢(وعبد آخر كذا صورها الشيخ أبو حامد واجلرجاين وغريمها 

جمهوالً عند العاقد فقط كما لو باع حاضراً وغائباً ، وقلنا بفسـاد بيــع   
،  )٣(الغائب ، فصحة احلاضر على القولني كما صرح به البغوي يف الفتاوى 

بعتك هذا : ل منهما مثناً ، فإن قال لو باع وعبد غريه ، ومسى لك: ومنهـا 
اشتريت هذا واشتريت هـذا فـال   : فقال [ وبعتك هذا بكذا  )٤(] بكذا [ 

فإن عللنـا   )٥(] بعتك هذا بكذا وهذا بكذا : شكال يف الصحة ، وإن قال 
ال :  )٧(، وإن عللنا باجلمع بني حالل وحرام ، قال املتـويل   )٦(باجلهالة صح 

، بأن الصفقـة تتعـدد بتعدد الثمن ، وقال  )٨(ـي يصح واعتـرض الرافع
                                                                                                                        

 ) .٨/٢٥٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
وتفصيل ذلك فيما لو باع معلوماً وجمهوالً مل يصح البيع يف اهول ويف املعلوم ينبين على )    ١( 

ه مل يصح ههنا يف املعلـوم  ال يصح فيما ل) إن قلنا ( ما لو كانا معلومني وأحدمها لغريه 
اجلمع صح : يصح ، ففيه قوالن مبنيان على أنه كم يلزمه من الثمن مث إن قلنا : وإن قلنا 

ولزم ههنا أيضاً مجيع الثمن ، وإن قلنا حصته من الثمن مل يصح ههنا لتعـذر التوزيـع   
 .ومنهم من حكى قوالً إنه يصح وله اخليار ، فإن أجاز لزمه مجع الثمن 

 ) .٨/٢٥٩(العزيز مطبوع مع اموع  فتح 
 .كالبغوي والرافعي )    ٢( 
 . ٨/٢٥٣٩(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٤٩٧(التهذيب : ينظر  

 ] .ب/٢٦[)    ٣( 
 " .ل " فوق السطر من )    ٤( 
 " .ل " ويف هامش " م " سقطت من )    ٥( 
 ) .٨/٢٥٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر )    ٦( 
 ) .أ/٢٠٣(تتمة اإلبانة )    ٧( 
 .وذلك ألن تفصيل الثمن من أسباب تعدد العقد )    ٨( 
 ) .٨/٢٥٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

: إن فصل املشتري الثمن كما فصل البائع صـح ، وإن قـال   :  )١(البغوي 
، وينبغي أن يلتفت  )٢(ال جيوز ، واملذهب اجلواز ] : ب٦/م/ [قبلتهما فقيل 

ذا على أن املعترب اجلمع يف الصفقة أو الصيغة وتغايرهـا كمـا   ـيلتفت ه
 )٣(اعتربنا الصفقة وهي متعددة حكماً كما قـال الرافعـي   [ قدمناه ، فإن 

وهي واحدة فيأيت وجه بالفساد سواء  )٤(] فيصح قطعاً ، وإن اعتربنا الصيغة 
سواء فصل املشتري ، كما فصل البائع أو ال ، وما ذكرناه من الفـرق بني 

]  وأمته[ أن يعيد صيغة العقد أو ال ، ذكر اإلمام مثله ، فيما إذا زوج ابنته 
مسائل خمرجه على  )٦(من رجل ، ويف كتاب النكاح وغريه من األبواب  )٥(

هنا  )٨(والرافعي  )٧(على العلتني ال نرى التطويل بذكرها ، ومما ذكره البغوي 

                                                 
: بعت هذا العبد بألف ، وهذا اآلخر بألف ، وقـال املشـتري   : بأن قال : " حيث قال )    ١( 

 " .له مبا مسى من الثمن قوالً واحداً  يصح فيما. قبلت يف هذا ويف هذا ، وأحدمها له 
 ) .٣/٤٩٨(التهذيب  

ال جيوز تفريـق  : قبلت بينهما ، وقلنا : حبيث لو مجع املشتري بينهما يف القبول ، فقال )    ٢( 
جوازه ؛ ألن قبوله : واملذهب . للجمع يف القبول . ال جيوز ها هنا . الصفقة ، فقد قيل 

 .ب وقع متفرقاً ، فالقبول أيضاً يقع متفرقاً يترتب على اإلجياب ، واإلجيا
 ) .٣/٤٩٨(التهذيب  

أحدمها أن الصفقة متحدة ، ويف بعض النسخ أن : وقوله يف الكتاب : " ويف ذلك يقول )    ٣( 
 " .الصيغة متحدة وكالمها مستقيم 

 ) .٨/٣٣٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٤( 

 .وابنته " ل " يف )    ٥( 

ومسائل التفريق يف الصفقة متناثرة يف كثري من كتب الفقه كالزكاة ، والنكاح ، واخللع ، )    ٦( 
 .، والطالق 

 .وعنه مسائل مشاة كثرية ، ليست بنفس النص ، وإمنا باملعىن )    ٧( 

 ) .٤٩٩،  ٣/٤٩٧(التهذيب : ينظر  

 )٨    (موع فتح العزيز مطبوع مع ا)٨/٢٥٣. ( 



 

هنا لو ملك زيد عبداً وعمرو عبداً فباعامها بثمن واحد ، أو باع واحد عبداً 
باجلمع بني احلـالل   إن عللنا: من زيد وعبداً من عمرو بثمن واحد ، قاال 

واحلرام صح ، وإن عللنا باجلهالة مل يصح ، ألن حصة كل منهما جمهولـة  
وأعلم أن البناء على العلتني إمنا حيسن يف العقد الواحد وهذان عقدان ؛ ألن 
الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعاً وبتعدد املشتري على الصحيح فهذان عقدان 

ملذهب يف الصورة املذكورة بطالن البيع مثن كل منهما جمهول فكذلك كان ا
عليه ، ونسبه إىل  )١(والقول بالصحة خرجه ابن سريج وأنكره االصطخري 
ه ، وقـد ذكر ـال بـخرق اإلمجاع ورد على االصطخري بأن أبا حنيفة ق

املسألة يف كتاب الصداق والذي يتجه هنـا أمـا تـرك البنـاء      )٢(الرافعي 
إن عللنا باجلهالة بطل وإن عللنا بـاجلمع بـني   : املذكـور ، وأما أن يقال 

لتعدد الصفقة ، وحصة كل من املالكني  )٣(حالل وحرام فكذلك يف األصح 
املالكني البد أن تكون معلومة ، فإن حكمه منفرد عن حكم اآلخر فيشرط 

بعناك هذين العبدين بكـذا  : يف حقه العلم بثمنه ، وصورة املسألة أن يقوال 
، أو يقول اشتريت منكما هذين العبدين بكذا  كما مثل به بعض األصحاب

، كما قاله ابن الرفعة ، أو يـوكال أو يوكـل    )٤(، فيقول كل منهما بعتك 

                                                 
احلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار بن عبد احلميد ابن عبـد اهللا بـن   )    ١( 

شيخ الشافعية يف العراق ، مـن  ) هـ٣٢٨ت(هانئ بين قبيصة ، أبو سعيد االصطخري 
 " .كتاب الفرائض الكبري " " أدب القضاء " مصنفاته 

؛ طبقـات الشـافعية الكـربى    ) ١/٣٥٧( ؛ وفيات األعيـان ) ٧/٢٦٨(تاريخ بغداد  
)٢/١٧١. ( 

إنه لو اشترى عبدين أو عبيداً ، كل واحد ملالك صفقة واحدة ، إما : ولذلك فهو يقول )    ٢( 
 .من مالكني ، أو من وكيل هلم بطل البيع 

 ) .٨/٢٦٠(فتح العزيز  
 ) .٨/٢٥٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر )    ٣( 
 ) .٤٩٩-٣/٤٩٨(التهذيب :  ينظر)    ٤( 



 

يف كتاب الصداق أنه ال  )٢(، وقد صرح الرافعي  )١(أحدمها يف البيع مبا يراه 
هنا خترجيـه   )٣(فرق بني أن يبيعا بأنفسهما أو بوكيلهما ، وقصد ابن الرفعة 

، فإذا اعتربنا العاقد وهو األصح ينبغي  )٤(أن العربة بالوكيل أو باملوكل  على
بفضـل اهللا   –أن يصح ؛ ألن الصفقة واحدة ، وتأملت ذلك أياماً فظهر يل 

من البطالن مطلقاً ؛ ألن احتاد الصـفقة   )٥(أن احلق ما قاله الرافعي  –تعاىل 
األحكام كـالرد بالعيـب    وتعددها إمنا هو بالنسبة إىل ما يترتب عليها من

أما الشروط فال والوكيل قائم مقام كل من املوكلني ] ب٢٣٧/ل/ [وحنوه 
يف بيع عبده فقط ، وهو قائم مقامه أيضاً فيما يشترط علمه به كما يقـوم  
مقامه يف الرؤية لكن الغرض أن الوكيل مل يعلم ما لكل واحد من الثمن فيما 

العقـد بأنفسهمـا مل يصح ، فكـذلك  لو علما ما علمه الوكيل ، وباشرا 
 . )٧(وباشر صح فكذلك وكيله  )٦(] املوكل [ وكيلهما يف الرؤية ، لو رأى 

. 

وعبد غريه فاتفقوا علـى  ذكر املصنف أربعة أمثلة فأما عبده  :تنبيه 
                                                 

 ) .٨/٢٨٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 ) .٢٦١-٨/٢٦٠(فتح العزيز : ينظر )    ٢( 
 ) .ب/٥٨(كفاية النبيه )    ٣( 
أما إذا احتد الوكيل ، وتعدد املوكل أو على العكس ، ثالثـة  : " ويف ذلك يقول الغزايل )    ٤( 

أي املوكل ؛ فإنه من يقع العقد : لوكيل ؛ فإنه العاقد ، الثاين النظر إىل ا: أحدها : أوجه 
أن النظر يف الشراء إىل الوكيل ؛ ألنه الذي يتعلق به العقد ظـاهراً ، ويف  : الثالث . له 

 " .البيع إىل املوكل ؛ ألنه سفري ال يتعلق به حكم 
 ) .٢/٩٩(الوسيط  

سدت يف بعض املقتضيات مل تقبل التجـزي ،  وعلل لذلك ، ألن الصيغة متحدة ، فإذا ف)    ٥( 
 .وألن املنت فيما يصح يصري جمهوالً ، لذلك فاحلكم بالبطالن 

 ) .٨/٢٣٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .الوكيل "  ل" يف )    ٦( 

 ) .٤٣٢-٣/٤٣١(؛ روضة الطالبني ) ٢٩٠،  ٨/٢٨٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 



 

،  )٢(، وكذلك عبده ومكاتبة أو مسـتولدته أو املوقـوف    )١(هما القولني في
ن يكون املشتري عاملاً باحلال أو جاهالً ، وقـال  والصحيح أنه ال فرق بني أ

القوالن إذا كان جاهالً فإن علم بطل قطعـاً والعبـد   :  )٣(الشيخ أبو حممد 
 )٤(] سـبق  [ يصح قطعاً ، واألصح أنه على القولني ، وقد : املشترك قيل 

، وأنه يتبني أن الصحيح من جهة املذهب مـن العلـتني    )٥(مأخذ الطريقني 
يف هـذين املثـالني علـى     )٦( حالل وحرام ، ووافقنا أبو حنيفة اجلمع بني

                                                 
 . من البحث) ٤٧٥ص(الكالم عنها  وقد سبق)    ١( 
لو باع عبده ومكاتبه أو أمته أو أم ولده ، فليس ذلك كما لو باع : ولذلك يقول الرافعي )    ٢( 

عبداً وحراً ؛ ألن يف بيعه عبداً وحراً اجتماع بني ما يصح بيعه وما ال يصح وهذا لـيس  
الولـد متقومـات   من صورته ، بل هو من صور الضرب األول ؛ ألن املكاتـب وأم  

 .باإلتالف 
 ) .٨/٢٣٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر  

 ) .٨/٢٣٥(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 .من البحث ) ٤٧٧ص(وينظر . يق س" م " يف )    ٤( 
عقود عليـه ،  وذلك بناء على أن تعدد الصفقة أيضاً بتعدد البائع ، وإن احتد املشتري وامل)    ٥( 

 .كما إذا باع رجالن عبداً من رجل صفقة واحدة 
؛ ) ٣/٤٩٧(التهـذيب  : ؛ وينظـر  ) ٢٨٥-٨/٢٨٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٢/٩٧(الوسيط 

ولو مجع بني ما هو مال وبني ما ليس مبـال يف  : " وهذا ما وضحه الكاساين حيث قال )    ٦( 
بني عصري ومخر أو بني ذكية وميتة وباعهمـا صـفقة   البيع ، بأن مجع بني حر وعبد أو 

واحدة ، فإن مل يبني حصة كل واحد منهما من الثمن مل ينعقد أصالً باإلمجاع وإن بني 
فكذلك عند أيب حنيفة وعندمها جيوز يف العصري والعبد والذكية ويبطل يف احلر واخلمـر  

 .وامليتة 

ني عبده وعبد غريه ، وباعهما صـفقة  ولو مجع بني قن ومدبر أو أم ولد ومكاتب أو ب 
أن الفساد بقـدر املفسـد ، ألن   : واحدة جاز البيع يف عبده بال خالف ، وجه قوهلما 

احلكم يثبت بقدر العلة واملفسد خص أحدمها فال يتعمم احلكم مع خصوص العلة ، فلو 
لثمن فقد جاء الفساد إمنا جييء من قبل جهالة الثمن فإذا بني حصة كل واحد منهما من ا

زال هذا املعىن أيضاً ، وهلذا جاز بيع القن إذا مجع بينه وبني املدبر أو املكاتب أو أم الولد 



 

الصحيح يف ملكه وخالف فيما بعدها ، وأما العبد واحلر فالصحيح أنه على 
يبطل قطعاً ؛ ألن احلر ليس مبال فال قيمة له يوزع عليها ، : القولني ، وقيل 

الطريقتني يف ] أ٧/م/ [واخلل واخلمر على  )١(وإمنا يقدر تقوميه بفرضه رقيقاً 
يبطل قطعاً ؛ ألن تقدير التقومي فيه ال يتأتى من غري فـرض  : األصح ، وقيل 
واملفروض يف احلر الرق ، وهو أمر حكمي ، وسـيأيت يف   )٢(تغري يف اخللقة 

التفريع أن األصح النظر إىل قيمتها عند من يرى هلا قيمة ، فأما أن جيعل مـا  
مي إال بفرض تغري يف اخللقة ، مقوالً ممـن ال  قلناه من عدم إمكان تقدير التقو

                                                                                                                        
أن الصفقة واحدة ، وقد فسـدت   -  -وباعهما صفقة واحد كذا هذا وأليب حنيفة 

 " .يف أحدمها فال تصح يف اآلخر 

 ) .٤/٣٣٨(بدائع الصنائع  
أن ) أحدمها ( وهو أن ال يكون متقوماً ، وهو على نوعني : اين وهذا من قبيل الضرب الث)    ١( 

ال يتأيت تقدير التقومي فيه من غري فرض تغري يف اخللقة كما لو باع حراً وعبداً ، فإن احلر 
غري متقوم ، لكن ميكن تقدير القيمة من غري تغري يف اخللقة ، ففي صحة البيع يف العبـد  

سـاد ؛ ألن املضموم إىل العبد ليس من جنس املبيعات القطـع بالف) أحدمها ( طريقان 
 .طرد القولني ) وأصحهما ( 

 ) .٨/٢٣٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 .وحينئذ ال يكون املتقوم هو املذكور يف العقد ، ولذلك فهو باطل )    ٢( 
 ) .٨/٢٣٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 =:سألة ثالثة أوجه ولذلك فقد جعل العمراين يف هذه امل 

يبطل البيع ، قوالً واحداً ؛ ألن اخلمر واحلر ال قيمة هلما ، فال ميكن تقسـيط  : أحدها = 
 .الثمن عليهما 

أنه ميسك اجلائز جلميع الثمن ، قوالً واحداً ؛ ألن اخلمر " : اإلفصاح " حكاه يف : الثاين  
 . يبق إال إجياب مجيع الثمن مل. واحلر ملا مل يكن هلما قيمة لتقسيط الثمن عليهما 

أنه يقدر لو كان متقوماً ، كما كانت قيمته مـع  : حكاه املسعودي يف اإلبانة : الثالث  
قيمة اجلائز ؟ ويقسم املسمى عليهما على قدر قيمتهما ، كما يف اجلناية على احلرة الـيت  

 .ال أرش هلا مقدراً 

 ) .١٤٦-٥/١٤٥(البيان  



 

يرى ذلك ، أو يراه ولكن مقصوده بيان املراتب ، وإن ذلك قال به قائـل ،  
ا هو يف احلر ، وذلك ال يتأتى فيهـا  ـي كمـراد تقومي شرعـا أن يـوأم

شرعاً وقيمتها اآلن عند من يراها  )١(] هلا [ إال بفرضها غري مخر إذ ال قيمة 
بل علـى مـا    )٢(رة بل خمففة ، ونظرنا هلا ليس بتقديرها شرعية ليست مقد

 . )٣(سنبينه 

غصب نصف عبد وباع هو وصاحب النصف مجيعه بطل يف  :فرع 
على القولني ، ومأخذه اختاذه : املغصوب وصح يف نصيب الشريك ، وقيل 

يف آخر بـاب   )٤(] واإلمام [ اللفظ وإن كانت الصفقة متعددة وال جهالة 
عده هفوه ، ولو وكل الغاصب الشريك أو الشريك الغاصـب   )٥(كة الشر

 )١( )فَيتخير الْمشترِي إِنْ جهِـلَ  ( على القولني ، قال  )٦(خرجها املاوردي 

                                                 
 ." م " سقطت من )    ١( 

 :ألنه ؛ إذا قلنا الواجب قسط من الثمن فكيف يعترب هذه األشياء يف التوزيع فيه وجهان )    ٢( 

 .عند املصنف أنه ينظر إىل قيمتها عند من يرى هلا قيمة : أصحهما  

يقدر اخلمر : أنه يقدر اخلمر خالً ويوزع عليها باعتبار األجزاء ، ومنهم من قال : الثاين  
 .عصرياً 

 ) .٢٥٨-٨/٢٥٧(لعزيز مطبوع مع اموع فتح ا 

 .من البحث ) ٤٨٨ص(سيأيت )    ٣( 

 .ولإلمام " م " يف )    ٤( 

شارك يشرك شركاً ، أو اسم مصدر : مصدر من الفعل الثالثي املزيد : الشركة يف اللغة )    ٥( 
 صرت شريكه ، والشرك: شارك يشارك مشاركة ، وشركت فالناً : من الثالثي املزيد 

 .اإلشراك ، النصيب : بوزن العلم 
 ) .٥/٢٢٤٨) (شرك/مادة(؛ لسان العرب ) ٤/١٥٩٣) (شرك/مادة(الصحاح  

ولو كان عبد بني رجلني فوكل أحدمها صاحبه يف بيعه ، فباع : " وأقرب ما وجدته عنه )    ٦( 
؛ مث الوكيل مجيع العبد على رجل صفقة واحدة ، نصفه حبق امللك ، ونصفه حبق الوكالة 

 :أن املشتري وجد بالعبد عيباً ففيه وجهان 



 

ألنه أوقع الثمن  )٣( )فَإِنْ أَجاز فَبِحصته من الْمسمى (  )٢(لتبعيض الصفقة 
ذكر املضموم ، فيقـع   غىألنه ؛ ل )٥( )لٍ بجميِعه وفي قَو(  )٤(يف مقابلتهما 

الثمن يف مقابلة الصحيح ، والقوالن فيمـا يتقسط الثمن عليـه بالقيمـة   
، ولو  )٦(فيما يتقسط باألجزاء جيرب بالقسط قوالً واحداً : واألجزاء ، وقيل 

ـ  )٧(كان املشتري عاملاً ، فال خيار وفيما يلزمه من الثمن القـوالن   ع ، وقط
، ويف نكاح املسلمة واوسية ملهر واحد إذا  )٨(قاطعون هنا بوجوب اجلميع 

صححنا نكاح املسلمة ، ففي قول يلزم املسمى وله اخليار يف رده والرجوع 
/ إىل مهر املثل وقطع األكثرون بأنه ال جيب كمال املسـمى وعلـى هـذا    

لنا إذا مجع نسوة وهذا ظاهر على قو )٩(قوالن أظهرمها مهر املثل ] أ٢٣٨/ل[

                                                                                                                        
 ) .٦/٣٠٤(احلاوي  

 ) .٢/٥٥(املنهاج )    ١( 
 ) .٢/٥٥(مغين احملتاج )    ٢( 
 " .بِاعتبارِ قمتها " وسقط منه ) ٢٠/٥٥(املنهاج )    ٣( 
 .لة أحدمها إال قسطه ألما ؛ أوقعا الثمن يف مقابلتهما مجيعاً ، فال يلزم املشتري يف مقاب)    ٤( 
 ) .٢/٥٥(مغين احملتاج  

 ) .٢/٥٥(املنهاج )    ٥( 
وألن العقد ال يتوجه إال إىل ما جيوز بيعه فكان اآلخر كاملعدوم ، وعلى األول لو مل يكن  

 .احلرام مقصوداً كالدم فالظاهر كما قال اإلسنوي إن اإلجازة بكل الثمن 
 ) .٢/٥٥(مغين احملتاج  

 ) .٣/٤٢٥(ة الطالبني روض)    ٦( 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٧( 
وإذا : " وممن قطع به ابن أيب هريرة والدارمي وأبو علي الطربي والبغوي حيـث يقـول   )    ٨( 

 " .أجاز يلزمه مجيع الثمن قوالً واحداً 
 ) .٩/٣٨٣(؛ اموع ) ٣/٤٢٥(؛ وينظر روضة الطالبني ) ٣/٤٩٨(التهذيب  

الرجوع إىل مهر املثل حكاه إمام احلرمني عن الشيخ أيب علي السنجي وضعفه جـداً ،  و)    ٩( 
هذا مل أره لغريه وهو ضعيف جداً ؛ ألن فيه إجحافاً بالزوج ؛ ألنه ال خيار له يف : وقال 

 .النكاح 
 ) .٩/٣٨٤(؛ اموع ) ٨/٢٥٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

 . )١(بصداق واحد يفسد الصداق وهو املذهب 

والثاين قسطها من املسمى إذا وزع على مهر مثلها أو مهر مثـل  [ 
ولو خرج أحد عوضي الربا مستحقاً وصـححنا العقـد يف    )٢(] اوسيـة 

والقسط يف مجيع ما ذكرنـاه ، إن   )٣(الباقي ، فالواجب حصته بال خالف 
، وإال فباجلزئيـة ،   )٤(و جنساً خمتلف األجزاء فباعتبار قيمتها كانا جنسني أ

ـ ـراً قُدر عبـه حـوإذا كان املضموم إىل ملك وم ، وإذا كـان  ـداً وق
،  )٥(اه يف ملكه فعند صاحب التلخيص ـاملضموم مخراً أو خرتيراً وصححن

بالقسط كغريه ، وعلـى هـذا    )٧(بكل الثمن وعند األكثرين  )٦(واملاوردي 
كيف يغري العراقيون عن ذلك ؟ وقال القاضي حسني وطوائف من القفالني 

 . )٨(يقدر اخلمر خالً واخلرتير شاة ويقومها 

                                                 
 " .نسوة مبهر فاألظهر فساد املهر  ولو نكح: " قال النووي )    ١( 
؛ مغين احملتاج ) ٨/٢٦٠(؛ فتح العزيز ) ٣/٢٠٠(الوسيط : ؛ وينظر ) ٣/٣٠١(املنهاج  

)٣/٣٠١. ( 
 " .م " سقطت من )    ٢( 
 ) .٩/٣٨٤(اموع : وينظر  

 .وذلك ألن ؛ الفضل بينهما حرام )    ٣( 
 ) .٣/٤٩٧(التهذيب  

 ) .٦/٣٥٩(احلاوي )    ٤( 
 ) .٣٢٢ص(التلخيص )    ٥( 
فإن مل يكن ماالً ، وال يف حكم املال كامليتة واخلمر واخلرتير ، كـان  : " ويف ذلك يقول )    ٦( 

 " .املشتري أن يتمسك باحلالل جبميع الثمن 
 ) .٦/٣٥٩(احلاوي  

و وبه قطع الدارمي والبغوي وآخرون ، وحكاه اإلمام عن طوائف من أصحاب القفال وه)    ٧( 
 .و أيضاً ما حكاه املسعودي وه

 ) .٩/٣٨٣(؛ اموع ) ٣/٤٢٥(؛ روضة الطالبني ) ٥/١٤٦(البيان  
 .ما سبق : ينظر )    ٨( 



 

يقدر اخلمـر  :  )٢(أو حنوها ، وقال البغوي  )١(] شاة : [ ورمبا قالوا 
تقدير اخلمر خالً واخلرتير بقرة ،  )٣(عصرياً واخلرتير بقرة ، وصحح النووي 

احتمال تقومي اخلمر واخلرتير على حاهلما عند من يرى ذلـك ،   )٤(ولإلمام 
 )٦(] أو خرتيـراً  [ ، ولو أصدق الكافر امرأته خرتيرين  )٥(وصححه الغزايل 

ومخراً أو كلباً وقبضت بعضه مث أسلما وجب هلا من مهر املثل بقسط مـا مل  
، )٧(ييقبض فينظر إىل قيمة ذلك عند أهله على األصح ، وممن رجحه الرافع

: ، وقيـل   )٨(يقـدر ، وعلـى هذا يقدر اخلمر خالً واخلرتير شاة : وقيل 
، والكلب شـاة ،   )١٠(حيواناً يقاربه يف الصورة والفائدة : ، وقيل  )٩(بقرة 

                                                 
 " .م " سقطت من )    ١( 
 ) .٣/٤٩٦(التهذيب )    ٢( 
يقدر اخلمر خالً ، ويوزع عليهما باعتبار األجزاء ، : فجعل ذلك على قولني الثاين منهما )    ٣( 

 .والصحيح هو الثاين : ر امليتة مذكاة واخلرتير شاة وقال ، وتقد
 ) .٣/٤٢٥(روضة الطالبني  

 ) .٣/٤٢٥(ينظر قوله يف روضة الطالبني )    ٤( 
 ) .٢/٩٧(الوسيط )    ٥( 
 " .ل " سقطت من )    ٦( 
ألا  وجب هلا مهر املثل ، –أي املهر الفاسد  –وإن أسلما قبل قبضه : " ويف ذلك يقول )    ٧( 

ألا مل ترض إال باملهر ، واملطالبة باخلمر يف اإلسالم ممتنعة ، فريجع إىل مهـر املثـل ،   
 =ولو أصدقها خرتيرين ، وقبضت أحـدمها ، ... وجيعل كما لو نكح املسلم على مخر 

فإن اعتربنا العدد ، مل خيف احلكم ، وإن نظرنا يف اخلمر إىل القدر ، فههنا نقدر قيمتها =
 " .ها ، ويقسط مهر املثل على القيمتني بتقدير ماليت

 ) .١٠١-٨/١٠٠(فتح العزيز  
 .وذلك قال به الغزايل حيث قدر اخلرتير نعجة وقول للنووي )    ٨( 
 ) .٣/٤٢٥(؛ روضة الطالبني ) ٢/٩٧(الوسيط  

 .وهذا جاء عن البغوي )    ٩( 
 ) .٨/٤٩٦(التهذيب  

 ) .٨/١٠٢(فتح العزيز )    ١٠( 



 

لو أصدق مخراً أو خرتيـراً فسـد ،   : ، وقالوا يف الصداق  )١(فهداً : وقيل 
: ح أن حملـه إذا قـال   ووجب مهر املثل ، ويف قول ضعيف جداً ، والصحي

هـذه  : أصدقتك هذا العصري والشاة فخرج مخراً أو خرتيراً ، أما إن قـال  
: ، وكذا لو قـال   )٢(على القولني : اخلمر أو هذا اخلرتير فمهر املثل ، وقيل 

 )٣(] يف اخلمـر  [ جيب : هذا وسكت ، وحيث أثبتنا هذا القول الضعيف قالوا 
ـ ال الـر ، قـن العصيـا مـمثله ـ  )٤(ي ـرافع ا يف نكـاح  ـ، وذكرن

خالً ، والوجه التسويه ، وذكرنا وجهاً ] ب٧/م/ [أنه يقدر :  )٥(املشركات 
، وال يبعـد حبثه بل يتخرج على ما سبق  )٦(وجهاً أنه يعترب قيمته عند أهله 
يف اخلرتير يقدر شـاة ،  : وقال . تفريق الصفقة سبق يف نكاح املشركات ويف 

، وهـو   ، واملذكور يف نكاح املشركات بقرة )٧(وجيب قيمتها ، قال الرافعي 

                                                 
 .يقدر الكلب فهداً ؛ الشتراكهما يف الصيد : ل وقي)    ١( 
 ) .٨/١٠٢(فتح العزيز  

أصدقتك هذا اخلمر ، أو هـذا اخلرتيـر ،   : إن قال : " وهو ما يؤكد الرافعي حيث قال )    ٢( 
هذا العصري ، أو هذه النعجة ، واملشار إليه مخر وخرتيـر ،  : فالعبارة فاسدة ، وإن قال 
ى قول الرجوع إىل بدل الصداق ، كما يقدر احلر عبداً ويقدر فهو موضع القولني ، فعل

 " .اخلمر عصرياً ، وجيب مثله 
 ) .٨/٢٤٣(فتح العزيز  

 " .ل " سقطت من )    ٣( 
بـاب  " وقد حكينـا يف  : " وقد جاء هذا عنه يف باب الصداق وبصورة أدق حيث قال )    ٤( 

رى القبض يف بعض املهـر الفاسـد   فيما إذا أسلم الزوجان ، وقد ج" نكاح املشركات 
وجهاً أنه يقدر اخلمر خالً ، ومل يذكروا هناك اعتبار العصري ، والوجه التسوية ، وذكرنا 
وجها أن يعترب قيمة اخلمر عند من يرى هلا قيمة ، وال يبعد جميئه هاهنا ، بل ينبغـي أن  

 =" .يرجح على ما سبق يف نكاح املشركات ، ويف تفريق الصفقة 
 ) .٨/٢٤٣(ح العزيز فت= 

 ) .١٠١-٨/١٠٠(فتح العزيز )    ٥( 
 .من البحث ) ٤٨٧ص(ينظر )    ٦( 
يقدر اخلمر : وحيث قلنا بالتقومي ، وتقدير املالية ، فكيف السبيل فيه ؟ قيل : " حيث قال )    ٧( 

 " .اخلمر خالً ، والكلب شاة ، واخلرتير بقرة 



 

الصورة املفروضـة إذا  : ، قلت  )٢(وصاحب التهذيب  )١(الذي أورده اإلمام 
أصدقتك هذا العصري أو هذه الشاة ، وحينئذ ال يأيت القـول بتقـدير   : قال 

هذا اخلل أو هذه البقـرة  : اخلل والبقر ملخالفة العبارة ، فإن فرض أنه قال 
هذه اخلمر  )٣(] أو قال [ أن احلكم يتغري تبعاً للعبارة ، وإن أطلـق  فالظاهر

على الطريقة الضعيفة جداً ، فالقياس يف اخلرتير التسويـة بني البابني وأما يف 
اخلمر ، فيفرق باباً على هذا القول ، يلغي خصوص اخلمر ويبقـى عمـوم   

ـ ى إثـل علـال دليـر ، فـن للخمـل مبايـر ، واخلـالعصي ه ومل ـبات
، وإمنا فيه ما قدمتـه ،   )٤(أر يف كالم اإلمام ذكر البقر يف شيء من البابني 

] ب٢٣٨/ل/ [وأما إثبات قيمـة اخلمـر فـي الصـداق عنـد أهلـها  
ـ ـاح املشركـات ، فاستبعـي نكـا فـكم ، وادعـى   )٥(ام ـده اإلم

قيمـة يف  يف البسيط اإلمجاع على خالفه ، ولعـل الفـرق أن ال   )٦(الغزايل 
شرعاً ، فال يرتل الصـداق   )٧(] ال قيمة له [ الصداق يعترب ليجب ، واخلمر 

                                                                                                                        
 ) .٨/١٠٢(فتح العزيز  

 ) .٨/٢٤٣(فتح العزيز  ينظر قوله يف)    ١( 
 ) .٣/٤٩٦(التهذيب )    ٢( 
 .وقال " ل " يف )    ٣( 
 .يقصد باب النكاح ، والصداق )    ٤( 
ولإلمام احتمال تقـومي اخلمـر   : " وال أعرف كيف استبعده اإلمام مع أنه سبق أن قال )    ٥( 

لكتب مثل ما جاء وهو أيضاً جاء يف كثري من ا" واخلرتير على حاهلما عند من يرى ذلك 
 =:قلت .... ينظر إىل قيمتها عن من يرى هلا قيمة : أصحهما عند الغزايل " عن النووي 

وهل املقصود أنه استبعده فقط يف بـاب  " هذا الذي صححه الغزايل ، احتمال لإلمام =
 الصداق ؟

؛ مغـين  ) ٨/٣٨٤(؛ اموع ) ٣/٤٢٥(؛ روضة الطالبني من البحث ) ٤٨٧ص(ينظر  
 ) . ٢/٥٥(تاج احمل

أن يقدر قيمته على حالـه  : بل األصح : " وهو ما جاء عنه أيضاً يف الوسيط حيث قال )    ٦( 
 " .عند من له قيمة عنده 

 ) .٢/٩٨(الوسيط  
 .ال له قيمة " ل " يف )    ٧( 



 

الشرعي عليها ، ويف نكاح املشركات الصداق الفاسـد عومـل معاملـة    
الصحيح ، ومتلكه الزوجة يف الشرك ، فالتوزيع باعتبار القيمة عندهم كما يف 

 )٢(] معاملة الصحيح  [، وتفريق الصفقة وإن مل يعامل  )١(الصداق الصحيح 
لكـن املقابلة بني املتعاقدين حصلت يف الفاسد والتوزيع مـن مقتضـيات   

 والتوزيـع يف   )٤(] املقابلة [ ، مث الشرع يصحح ما اقتضته تلك  )٣(العرف
من اللفظ والعرف ، ال  )٥(البعض ويبطله يف البعض باعتبار القيمة يف البابني 

ها يف الصداق ، فإنه يكون اعتباراً شرعياً ، ملا من الشرع خبالف ما لو اعتربنا
أبطله الشرع وذا يتبني لك أن الصحيح يف تفريق الصفقة اعتبار القيمة كما 

، ويشهد له اتفاقهم ، فيما لو أوصى بكلب ومخر حمترمـة ،   )٦(قاله الغزايل 
مل  ، وأيضاً فتقدير عني أخـرى  )٧(وطبل هلو ال ميلك غريها أنه يعترب القيمة 

يقصدها العاقد والتوزيع عليها يفضي إىل بطالن العقد ملا فيه مـن الغـرر   
،  )١(على أن الصواب يف الصداق ، قول وجوب مهر املثـل  .  )٨(واجلهالة 

                                                 
 ) .٢٦٠،  ٨/٢٥٨(فتح العزيز : ينظر )    ١( 
 " .ل " سقطت من )    ٢( 
أي  –ضد النكر ، واملعروف ما يستحسن من األفعال وأمـرت بـالعرف   : العرف لغة )    ٣( 

 .وهو اخلري والرفق واإلحسان  –باملعروف 
 ) .عرف/مادة(؛ املصباح املنري ) ٤/١١٠٦) (عرف/مادة(لسان العرب  
العرف ما استقر يف النفوس من جهة العقول ، وتلقته الطبـاع السـليمة   : " اصطالحاً  

 " .بالقبول 
 ) . ٢/١٢(ابن عابدين رسائل  

 .املعاملة " م " يف )    ٤( 
 .يقصد ا نكاح املشركات ، تفريق الصفقة )    ٥( 
 ) .٢/٩٨(الوسيط )    ٦( 
وإذا كان له مخر وكلب وطبل هلو ، فأوصى بواحـد ، فـال   : " ويف ذلك يقول الغزايل )    ٧( 

 " .ة ميكن إال تقدير القيمة ؛ إذ ال مناسبة يف العدد املنفع
 ) .٣/٤٩(الوسيط  

 .وذلك بناء على أنه لو باع معلوم وجمهول ال يصح )    ٨( 



 

 .والقول اآلخر ليس له دليل صحيح فلذلك اضطرب تفريعه 

أبو حامد اجلمع بني احلر والعبد الـذي ال   )٢(] الشيخ [ صور  :فائدة 
بعتـك  : بعتك هذين العبدين وال شك أن قوله : أن يقول : ي فيه القوالن جير

اخلمر واخلل فالذي  )٣(] وهذه [ بعتك هذا العبد واحلر : هذين مبرتلته ، فلو قال 
، ويفهم من كالم الشيخ أيب حامد خالفه وهو قياس  )٤(يظهر أن احلكم كذلك 

،  )٥(هناك أوجبوا مهر املثل ما فرعه اجلمهور على القول الضعيف من الصداق و
وهنا هل نقول يبطل البيع أو جيرب بكل الثمن مل أر فيه نقالً ؟ وهذه االضطرابات 
توجب تصحيح القول بتفريق الصفقة فيما يتقسط الثمن على أجزائه دون قيمته 

 .، وأن العلة يف منع التفريق جهالة الثمن  )٦(كما أختاره الغزايل 

، فإذا باع عبداً يساوي  )٨(ملريض تعترب من الثلث ا )٧(حماباة  :فرع 
ثالثني بعشرة ، ومات وال مال له غريه ومل جتز الورثة يرتد البيع يف بعـض  

؛ ألنه بالرد يتبني  )٩(العبد ، وأما الباقي فاألصح أنه على قويل تفريق الصفقة 
                                                                                                                        

؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٤٩٧(؛ التهذيب ) ٣٥٨-٦/٣٥٦(احلاوي : ينظر  
)٨/٣٥٩. ( 

 .وهو ما عزاه الرافعي إىل الشيخ أيب حممد وصاحب التقريب )    ١( 
 ) .٨/١٠٠(فتح العزيز : ينظر  
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٢ (

 .أو هذه " م " يف )    ٣( 
 ) .٣/٤٢١(؛ روضة الطالبني ) ٣/٤٩٨(التهذيب : ينظر )    ٤( 
 ) .٨/٢٤٣(فتح العزيز : ينظر )    ٥( 
 ) .٢/٩٧(الوسيط : ينظر )    ٦( 
 .حبوته إذا أعطيته مساحمة مأخوذ من : اختصه ومال إليه ، واحملاباة : حماباة من حاباه )    ٧( 
 ) .٤٦ص) (حبا/مادة(املصباح املنري  

ألن حماباة املريض مرض املوت يف البيع والشراء نازلة مرتلة هبته وسائر تربعاته يف االعتبار )    ٨( 
 .من الثلث 

 ) .٨/٢٦٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 .وهذا قول مجهور الشافعية )    ٩( 

ض
ملري
ة ا
حمابا

 



 

وصـية ،  ؛ ألن احملاباة  )١(بطالن الزائد ، وقيل يصح قطعاً ورجحها البغوي 
يتوقف من  )٣(] ال [ ، ويتوقف عن عقود املريض ما  )٢(والوصية تقبل الغرر 

يف عقـود   )٤(] مـا يراعـى   [ عقود الصحيح ؛ ألنه لو روعي يف املريض 
فـإذا  ] أ٨/م/ [الصحيح أدى إىل بطالن الوصية ، وفيه تفويت حق املريض 

وأنــه  قلنا بالصحة فاملنصوص أنه ال يسقـط مـن الثمـن شــيء ،  
الثمن جبميع الثمن ، فيصـح   )٥(] يوازي [ يصح فيما حيتمله الثلث ، وفيما 

 )٧(، وإيرادا األكثـرين   )٦(هنا يف ثلثي العبد بالعشرة ، وذا قال ابن احلداد 

إنه األظهر ، ونسبه مجاعة إىل اختيـار  :  )٨(مييل إىل ترجيحه ، وقال البغوي 
] أ٢٣٩/ل/ [ارتد البيع يف بعض املبيـع   أنه إذا: ، والثاين  )٩(ج ـابن سري

،  )١١(، وهو اختيار أكثر احلساب وابن القـاص   )١٠(ارتد مقابله من الثمن 

                                                                                                                        
 . )٣/٤٢٧(روضة الطالبني  

 ) .٣/٤٩٩(التهذيب : ينظر . ومل أجد ما نسبه إليه بالنص )    ١( 
ولذلك ال يشرط يف الوصية كوا ماالً ، فيصح الوصية بالزبل والكلب واخلمر احملترمة ، )    ٢( 

وال كونه معلوماً ، فيصح الوصية باهول ، وال كونه مقدوراً على تسـليمه ، فيصـح   
 .احلمل ، وهو جمهول وغري مقدور عليه ، وال كونه معيناً الوصية باآلبق واملغصوب و

 ) .٣/٤٨(الوسيط  
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٣( 
 .ما ال يراعى " ل " يف )    ٤( 
 .يواري " ل " يف )    ٥( 
 ) .٣/٤٢٨(ينظر قوله يف روضة الطالبني )    ٦( 
 .هو املنصوص للشافعي رضي اهللا عنه: ريمها قال القفال واألستاذ أبو منصور البغدادي وغ)    ٧( 
 ) .٣/٤٢٨(روضة الطالبني  

 ) .٤٩٩-٣/٤٩٧(التهذيب : ينظر . ومل أجد ما نسبه إليه بالنص )    ٨( 
 ) .٣/٤٢٨(؛ روضة الطالبني ) ٥/١٥١(البيان : ينظر قوله يف )    ٩( 
 ) .٣٢٥ص(التلخيص )    ١٠( 
ويتوصل . ذ فيه البيع ، يزيد بزيادة التركة ، وينقص بنقصها فقدروا املسألة ، ألن ما ينف)    ١١( 

أن ينسب ثلث املال إىل قدر احملاباة ، ويصحح البيـع  : منها . إىل معرفة املقصود بطرق 
 .يف املبيع مبثل نسبة الثلث من احملاباة 



 

إنه قوي يف املعىن وهو ختريج :  )٣(وقال الرافعي  )٢(، واإلمام  )١(وابن اللبان 
ابن سريج ونسبه اإلمام إىل اختياره ، فإن قلنا باألول فالثمن كله مقابل ملـا  
يساويه من املبيع وجيعل الثلث هبة مضمومة إىل البيع غري مقابلة بشيء مـن  

:  )٤(الثمن هذه عبارة اإلمام وهي مصرحة بالنظر إىل املعىن ، وقال الرافعـي  
 )٥(مقابل ملا يساويه وملا حيتمله الثلث فيصح يف ثلثي العبد بالعشرة وقال البغوي 

ناه فال خالف يف املعىن ، وأيا ما حنوه ، وهي جامعة بني صورة العقد ، ومع
كان فاحلاصل للمشتري ثلثا العبد واحلاصل للورثة ثلثه ومجيع الـثمن ، وال  

املسألة ، ألن ما ينفذ فيه البيع خيرج من التركة  )٦(دور وإن قلنا بالثاين فتدور 
ويزيد بزيادا وينقص بنقصها ، وما يقابله من الثمن يدخل فيها فزيادة الثمن 

بة لزيادة التركة املوجبة لزيادة املبيع املوجبة لزيادة الثمن وذلـك دور ،  موج
أن ينسب ثلث املال إىل احملاباة ، : النسبة : ويتوصل إىل املقصود بطرق منها 

فينفذ البيع مبثل نسبته منها فهنا الثلث عشرة واحملاباة عشرون ، فيصح البيع 

                                                                                                                        
 ) .٣/٤٢٧(روضة الطالبني  

إمـام  (......) بن اللبان الغرضي الفقيه  حممد بن عبد اهللا بن احلسن اإلمام ، أبو احلسني)    ١( 
قال الشـيخ  . عصره يف الفرائض ، وقسمة التركات ، وله يف ذلك التصانيف املشهورة 

كان ابن اللبان إماماً يف الفقه والفرائض ، صنف فيها كتباً كثرية ، لـيس  : أبو إسحاق 
 .ألحد مثلها ، وعنه أخذ الناس 

 ) .٤/٢٣١(؛ النجوم الزاهرة ) ٢/٢٤٢(طبقات الشافعية الكربى  
؛ ) ٩/٣٦٠(؛ امـوع  ) ٨/٢٦١(ينظر أقوال الفقهاء يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 

 ) .٣/٤٢٨(روضة الطالبني 
 ) . ٨/٢٦١(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٤( 
 ) .٤٩٩-٣/٤٩٧(التهذيب : نظر ي. مل أجد ما نسبه إليه بالنص )    ٥( 
تدور املسألة إذا تعلقت مبحل توقف ثبوت احلكم على غريه فينتقل إليه مث يتوقف علـى  )    ٦( 

ما يتوقف الشيء على ما توقف عليـه ذلـك   : والدور يف االصطالح  .األول وهكذا 
 .الشيء 

 ) .٢/٤٣٦(روضة الناظر : ينظر  



 

 )١(سه خبمسة وثلثه وصـية  يف نصف العبد بنصف الثمن ؛ كأنه اشترى سد
خرج من العبد شيء عاد مثل ثلثه ؛ ألن الثمن مثل : ، تقول  )٢(ومنها اجلرب 

د فالباقي عبداً إال ثلثي شيء وثلثا شيء قدر احملاباة ، وعبد إال ـث العبـثل
شيء مثاله ، فهو عديل لشيء وثلث ينجرب العبد بثلثي شـيء   )٣(] ثلثي [ 

يكون العبد ، عديالً لشيئني فالشيء نصف العبد فلو ويزيد على مقابلة مثله 
بر يساوي عشرين بصاع بريساوي  )٤(] صاع [ كانت املسألة حباهلا واملبيع 

باطل ؛ ألن مقتضاه صحة البيع يف صاع  )٥(] البيع [ عشرة فعلى املنصوص 
ببعض صاع ، أما النصف على عبارة اإلمام ، وأما مخسة أسداس على عبارة 

وهو ربا ، وإن قلنا باملخرج صح يف ثلثي صاع بثلثـي صـاع ،    )٦( الرافعي
قوالً إنه  )٧(ومنهم من قطع به وللمشتري اخليار ، وحكى صاحب التلخيص 

                                                 
وهو مخسة عشر والثمن مخسة فاملبلغ عشرون ، وذلك مثل  فيبقى مع الورثة نصف العبد)    ١( 

 .احملاباة 

 ) .٣/٤٢٩(؛ روضة الطالبني ) ٨/٢٦١(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

وهو علم من فروع الرياضيات ، يقوم على إحالل الرموز حمل األعداد اهولة أو املعدومة )    ٢( 
 .كاحلساب واهلندسة 

 ) .جرب/مادة(املعجم الوسيط  

 " .ل " سقطت من )    ٣( 

 " .ل " سقطت من )    ٤( 

 .املبيع " م " يف )    ٥( 

 .وعلل كونه ربا ؛ ألنه يكون مخسة أسداس صاع يف مقابلة صاع وهذا ربا )    ٦( 

 ) .٥/١٥٣(البيان : ؛ وينظر ) ٨/٢٦١(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

طة بقفيز حنطة ، وكان قفيز املريض يساوي عشرين ، لو باع مريض قفيز حن: حيث قال )    ٧( 
) أحدمها ( ، وقفيز الصحيح يساوي عشرة ومات املريض وال مال له غريه ففيها قوالن 

أن البيع جائز يف ثلثي قفيز بثلثي قفيز ويبطل يف الثلث ، ولكل ) واآلخر ( أن البيع باطل 
نه ال خيار هلما فيه وقد نبه الرافعي علـى  واحد منهما اخليار يف إبطال البيع ، وفيه قول آخر أ

 " .إمنا صور يف اجلنس الواحد من مال الربا لتجتمع أشكال الدور والربا : " كالمه فقال 



 

،  )١(أن اخليار هلما واتفق األصحاب على تغليطـه  : إنه ال خيار له ، وقوالً 
صح يف وإذا فرعنا على املخرج واملسألة حباهلا وصاع املريض يساوي ثالثني 

نصف صاع بنصف صاع ولو ساوى أربعني صح يف أربعة أتساعه بأربعـة  
أتساع الصاع ، ولو أتلف املريض الصاع الذي أخذه مث مات ، وفرعنا على 

اع سواء كانت قيمته عشرين أو ثالثـني أو  ـاملخرج صح يف ثلثه بثلث ص
و ملكه وقد من ماله أما ما صح فيه البيع فه )٢(] نقص [ أكثر ، ألن ما أتلفه 

أتلفه ، وأما ما بطل فعليه ضمانه ، فينقص قدر الغرم من ماله ومىت كثـرت  
رم أقل ، واحملاباة ، أكثر ، ومـىت قلـت   ـان املصروف إىل الغـالقيمة ك
قيمة صاع املريض عشرون صاع الصحيح عشرة ، وقد : مثاله .  )٣(انعكس 

شرة حيطها من مالـه ،  أتلف ع أتلفه املريض فعلى طريقة النسبة ماله عشرون
كل ماله واحملاباة عشرة ، فثلث ماله ] ب٢٣٩/ل/ [ )٤(] فإا [ يبقى عشرة 
وعلى طريقة اجلرب صح يف شيء يرجع مثل نصفه فعند ورثته  )٥(ثلث احملاباة 

عشرون إال نصف شيء أتلف عشرة بقى عشرة إال نصف شيء مثال نصف 
كانت عشرة مثل شيء ونصف  شيء فيكون مثل شيء ، فإذا أجربنا وقابلنا

، فالصـاع ثالثـة أشياء فالشيء ثالث فيصـح   )٦(العشرة نصف صـاع 
                                                                                                                        

 ) .٨/٢٦٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ؛ وينظر ) ٣٢٥ص(التلخيص  
 ) .٣/٤٢٨(روضة الطالبني )    ١( 
 .بعض " م " يف )    ٢( 
 ) .١٥٥-٥/١٥٣(؛ وينظر البيان ) ٤٢٩-٣/٤٢٨(لطالبني روضة ا)    ٣( 
 .كأا " م " يف )    ٤( 
: فيصح البيع يف ثلث الصاع ؛ ألن ثلث صاع املريض ستة وثلثان وثلث صاع ، الصحيح )    ٥( 

ثالثة فثلث ، فاحملاباة بثالثة وثلث ، وقد بقي يف يد الورثة ثلثا صاع ، وهو ثالثة عشـر  
ه قيمة ثلثي صاع الصحيح ، وهو ستة وثلثان ، يبقى يف أيديهم سـتة  وثلث ، يؤدون في

 .وثلثان ، وهي مثال احملاباة 

 ) .٣/٤٢٩(روضة الطالبني  

 .ينبغي التنبيه إىل أن كل ما ذكره يف هذه املسألة عرب عنه الرافعي بالقفيز وليس الصاع )    ٦( 



 

بثلث صـاع  ] ب٨/م/ [البيع يف ثلث صـاع املريـض ، وهو ستة وثلثان 
الصحيح وهو ثالثة فاحملاباة ثالثة وثلث وبقى يف يد الورثة صاع وهو ثالثة 

وهو ستة وثلثان يبقى يف عشر وثلث يؤدون منه قيمة ثلثي صاع والصحيح 
، فلو كانت حباهلا وصاع املـريض   )١(أيديهم ستة وثلثان وهي مثال احملاباة 

يساوي ثالثني فمال املريض ثالثون أتلف عشرة بقى مـن مالـه عشـرون    
رون ، فثلث ماله ثلث احملاباة ، فيصح البيع يف ثلـث صـاع   ـواحملاباة عش

ثالثة وثلث واحملابـاة سـتة    املريض ، وهو عشرة بثلث صاع الصحيح وهو
وثالثني بقي يف يد الورثة ثلثا صاع وهو عشرون يؤدي منه قيمة ثلثي صاع 
الصحيح وهو ستة وثلثان يبقى يف أيديهم ثالثة عشر وثلث وهي مثال احملاباة 
هذا كله إذا أتلف صاحب الصاع اجليد ما أخذه ، أما إذا أتلف صـاحب  

يصح  )٢(ى صاعه ، ففي الصورة األوىل الرديء ما أخذه وما ال مال له سو
يف احلال يف نصف الصاع اجليد وقيمته عشرة للورثـة يف مقابلتـه نصـف    
الرديء قيمته مخسة فاحملاباة خبمسه ، وهلم نصفه اآلخر غرامة ملا أتلف عليهم 

ي يف ذمة متلف اجليد ، وال جيوز احملابـاة  ـرة والباقـم عشـل هلـفيحص
قـال   )٤(، ويف الصورة الثانيـة   )٣(ل للورثة مثاله يف شيء إال بعد أن حيص

يصح يف نصف اجليد وهو مخسة عشر واحملابـاة   )٦(أبو منصور  )٥(األستاذ 
                                                 

 ) .١٥٥-٥/١٥٤(البيان : ظر ؛ وين) ٨/٢٦٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 

 .وهي ما إذا كانت قيمة الصاع عشرين وقيمة صاع آخر عشرة : الصورة األوىل )    ٢( 

 ) .٢٦٤-٨/٢٦٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 .وهي ما إذا كانت قيمة الصاع ثالثني : الصورة الثانية )    ٤( 
اإلمام الكبري ، األسـتاذ أبـو منصـور البغـدادي      عبد القاهر بن طاهر بن حممد التيمي)    ٥( 

التحصيل " إمام عظيم القدر حرب ال يساجل يف الفقه وأصوله من مصنفاته ) هـ٤٢٩ت(
 " .اإلميان وأصوله " " فضائح املعتزلة " " يف أصول الفقه 

؛ طبقـات  ) ١٥٠-٣/١٤٢(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ١٨٦-٢/١٨٥(إنباه الرواة  
 ) .١٨٦-٢/١٨٥(؛ مفتاح السعادة ) ١/٣٢٧(املفسرين 

 ) .٨/٢٦٤(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 



 

ثلثه وهو مخسة وحصل للورثة الرديء قيمته عشرة يبقى يف ذمة املشـتري  
مخسة عشر وكلما حصل منها شيء جازت احملاباة يف مثل ثلثـه ، وغلطـه   

ا إذا صححنا البيع يف نصف اجليد ، فإمنا نصححه بنصـف  ؛ ألن )١(اإلمام 
الرديء ، وهو مخسة فتكون احملاباة بعشرة فالواجب أن يكون يف يد الورثة 

وهـو  عشرون وليس يف أيديهم إال عشرة فالصواب أن يصح البيع يف ربع اجليد 
 . )٢(سبعة ونصف بربع الرديء وهو درمهان ونصف تكون احملاباة خبمسة 

أيضاً من الثلـث إذا صـدرت يف    )٣(تعترب احملاباة يف اإلقالة  :فرع 
املرض سواء جعلناها فسخاً أو بيعاً ، فإذا باع مريض مريضاً صاع حنطـة  
يساوي عشرين بصاع حنطة يساوي عشرة مث تقايال ، وماتا من مرضـهما  
يق والصاعان حباهلما ، وال مال هلما سوامها ، ومل جتز الورثة ، فإن منعنا تفر

الصفقة أو قلنا اإلجازة جبميع الثمن فال بيع وال إقالة ، وإن قلنا بالتصـحيح  
، ألن الذي ينفذ اإلقالة فيه موجب لزيادة تركـة البـائع    )٤(بالقسط فيدور 

املقيـل   )٥(] تركة [ املوجبة لزيادة ] أ٢٤٠/ل/ [وهي موجبة لزيادة املبيع 
 )٦(صح البيع يف شيء : ريق أن يقال املوجبة لزيادة ما ينفذ فيه اإلقالة ، فالط

ورجع من الثمن نصف الشيء فبقي يف يده عشرون إال نصف شيء ويف يد 
                                                 

 ) .٨/٢٦٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٢( 
 .سواء قدرت اإلقالة فسخاً أو بيعاً جديداً )    ٣( 
فيه البيع واإلقالة على اآلخر ، ألن البيع ال ينفذ إال يف الثلـث ،   فيدور كل واحد مما نفذ)    ٤( 

وباإلقالة يزيد ماله فيزيد ما نفد فيه البيع ، وإذا زاد ذلك زاد مال الثاين فيزيد ما نفد فيه 
 .اإلقالة 

 ) .٨/٢٦٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .التركة " ل " يف )    ٥( 

 .من الصاع اجليد )    ٦( 

 ) .٨/٢٦٧(تح العزيز مطبوع مع اموع ف 

الة
إلق
يف ا

اة 
حملاب
ا

 



 

املقيـل  [  )١(اآلخر عشرة ونصف شيء مث تقايال واإلقالة إمنا تصح يف ثلث 
 )٤(] وسدس [  )٣(] ونصف شيء وهو ثالثة وثلث  )٢(فيأخذ ثالث عشرة 

 ثالثة وعشرين وثالث إال ثلث شيء نضمه إىل عشرين إال نصف شيء يصري
وهو مثال احملاباة أو ال وهي نصف شيء فذلك مثل شيء فإذا أجربنا وقابلنا 
كان ثالثة وعشرون وثلث مثل شيء وثلث يبسط الشيء والثلـث أثالثـا   

أرباعه فالشيء سبعة عشر ونصف وهـو   )٥(] ثالثة [ يكون أربعة والشيء 
بسبعة أمثان الرديء فإذا أردت إخراج الشيء  سبعة أمثان اجليد يصح البيع فيه

،  )٦(جعل العشرة ثالثة أجزاء ؛ ألن الزائد على العشرين ثلث العشرة بغري كسر ا
، فاجلملة سبعة ال ينقسم على أربعة يبلغ بالضرب مثانية وعشـرين ثالثـة   

أربعـة  )٧(] الصاع [ أرباعها أحد وعشرون وهي الشيء مث يزيد على قيمة 
لـت كـل سهـم مـن العشـرة وهـو ثالثــة    أربعـة ألنـك جع

أربعـة   )٩(] فالعشرون [ اثنا عشر  )٨(] فاألربعة ] [ أ٩/م/ [وثلـث أربعة 

                                                 
 .يف ثلث مال املقيل )    ١( 

 ) .٨/٢٦٨(فتح العزيز مطبوع مع اجلموع  
 .ثالث عشرة وثلث )    ٢( 
 ) .٨/٢٦٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٣( 
 .سدسي " ل " يف )    ٤( 
 .ويليه " ل " يف )    ٥( 
ثلث العشرة ثالثة وثلث ، وإذا جعلناها كل عشرة ثالثة أسهم صادر ثالثة وثلث سـبعة     ) ٦( 

أسهم ، فتزيد قسمتها على األربعة ، والسبعة ال تقسم على األربعة ، فتضرب سـبعة يف  
 .أربعة 

 ) .٢٦٩-٨/٢٦٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .الشيء " م " يف )    ٧( 

 .رة فالعش" م " يف )    ٨( 

 .والعشرون " م " يف )    ٩( 



 

صح البيع يف أحد وعشرين منها وهو سبعة أمثاناها فإن أردـا   )١(وعشرين 
عشر [ بغري كسر فأجعل اجليد ستة عشر والرديء مثانية يصح البيع يف أربعة 

اجليد سـهمان وسـبعة    )٣(] بائع [ حملاباة سبعة يبقى يف يد بسبعة فا )٢(] 
أخذها عوضاً ، ويف يد اآلخر سهم وأربعة عشر أخذها عوضاً فلما تقـايال  
نفذت اإلقالة يف عشرة وهي مخسة أمثان اجليد خبمسة أمثان الـرديء فقـد   
أعطى عشرة وأخذ مخسة فاحملاباة خبمسة واحلاصل من ذلك كلـه املسـتقر   

، ثالثة أرباع اجليد باثين عشر وربع الـرديء بـاثنني    )٤(ربعة عشر لألول أ
واملستقر للثاين عشرة ، ثالثة أرباع الرديء بستة وربع اجليد بأربعة وحمابـاة  
األول بسبعة وحماباة الثاين خبمسة سقطت منها فتستقر من حماباة األول اثنان 

قيمة الصـاعني وال  اليت زادت للثاين وإذا أردت ذلك حبساب  )٥(] وهي [ 
عليك من الكسر فاحلاصل لألول سبعة عشر ونصف وللثـاين اثنـا عشـر    

يف مخسة  )٦(ونصف ولو كانت املسألة حباهلا واجليد يساوي ثالثني صح البيع 
مخسة أمثان واإلقالة يف ثالثة أمثان وال يطول حبساا ومن الطرق فيهـا ويف  

حماباة صاحب اجليد دائماً ال يبلغ  ويعلم أن )٧(أخواا أن يعترب اجليد باألمثان 
                                                 

أن العشرون اليت كانت قيمة الصاع صارت أربع وعشرين ؛ ألنـا  : وصورة بطريقة أدق )    ١( 
ضربنا كل ثالثة وهي سهام العشرة يف أربعة فصارت اثين عشر تكون العشرون أربعـة  

 .شرين وعشرين ، وقد صح البيع منهم يف إحدى وعشرين وذلك سبعة أمثان أربعة وع

 ) .٨/٢٦٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 " .م " سقطت من )    ٢( 
 .البائع " م " يف )    ٣( 
 .وهي مثال حماباة سبعة ، ويف يد الثاين عشرة مثال حماباة مخسة )    ٤( 
 ) .٨/٢٧٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .هي " م " يف )    ٥( 

 )٦    (موع فتح العزيز مطبوع مع ا)٨/٢٧٠. ( 

 .فيقدر مثانية أسهم وينسب الرديء إليه باعتبار األمثان )    ٧( 

 ) .٢٧٥-٨/٢٧٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

 )١(يبلغ أربعة أمثان وال ينقص عن ثالثة أمثان بل بينهما فانسب الرديء إليه 
باعتبار األمثان وخذ مثل تلك النسبة من الثمن الرابع تعرف قـدر احملابـاة   
وأنسب الرديء إىل احملاباة يف األصل وزد مثل تلك النسبة على التربع باملبلغ 

وانظر بتربع بائع اجليد وأضربه يف ثالثـة أبـدأ    )٢(فيه البيع هو الذي يصح 
وقابل احلاصل من الضرب بالصاع اجليد فما زاد على الصاع فهو تربعه وزد 
على تربعه مثل نسبة زيادتك على تربع صاحبه فاملبلغ هو الـذي صـحت   

 . )٣(اإلقالة فيه 

] ب٢٤٠/ل/ [اخليار الذي نثبته للمشتري على الفور ؛ ألنه  :فرع 
اإلجـازة  : إن قلنا  )وال خيار للْبائع ( قال .  )٤(خيار نقص قاله ابن الرفعة 

 )٥(] والثـاين  [ بالقسط يف األصح لتفريطه : باجلميع قطعاً ، وكذا إن قلنا 

ولَو باع عبديه فَتلف أَحدهما قَبلَ ( قال  )٦(وصححه اجلرجاين أن له اخليار 

                                                 
 .أي أنسب الرديء إىل اجليد )    ١( 
 ) .٨/٢٧٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
 ) .٢٧٦-٨/٢٧٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 : رب له مثال حيث قال وض 
القفيز اجليد مثانية والرديء أربعة فالرديء نصف اجليد فالتربع : يف الصورة األول نقول  

يف ثالثة أمثان ونصف الثمن ، وإذا نسب الرديء إىل أصل احملاباة وجـدناه مثلـه ؛ ألن   
 =صح البيع احملابـاة عشرة من عشرين فتزيد على التربع مثله يبلغ سبعة أمثان فهذا الذي

فيه ، وإذا أردنا أن نعرف تربع املقيل ضربنا تربع األول يف ثالثة تكون عشرة ونصـفاً  =
وزيادة هذا املبلغ على الثمانية اثنان ونصف فعرفنا أن تربعه يف مثنني ونصف فإن أردنا أن 
 نعرف ما تصح فيه اإلقالة زدنا على الثمنني والنصف مثله ، تكون مخسة أمثان وال خيفى

 .جتريح الصورة األخرى على هذه الطريقة 
 ) .ب/٢٩(كفاية النبيه )    ٤( 

 " .م " وسقطت من " ل " يف هامش )    ٥( 

 ) .٣/٤٩٧(؛ التهذيب ) ٥/١٤٦(البيان )    ٦( 



 

ضلَ قَبقَب فٍَسخني لَم ه ] ري اآلخذْهبِ  )١(] فلَى الْمالنتفاء العلتني  )٢( )ع
وهذا النوع تفريق  )٣(وقيل على القولني ألن الطاريء قبل القبض كاملقارن 

الصفقة يف الدوام والطريقان إذا كان قبل قبضهما فإن كان اآلخر مقبوضـاً  
اخ ، فإن كان تلـف يف يـد   وأوىل بعدم االنفس )٤(قائماً فاخلالف مرتب 

املشتري فالقول باالنفساخ فيه أضعف لتلفه على ضمانه وقول املنهاج قبـل  
قبضه يشمل الصور الثالث ، وادام الدار املسـتأجرة يف أثنــاء املـدة    

بلْ يتخير ( قال .  )٦(وإعتاق املشتري كالتلف يف يده  )٥(كالصورة األخرية 
 ريختسواء كان اآلخر يف يـد البـائع أم يف يـد     )٨(كما يف االبتداء  )٧( )ي

املشتري باقياً فإن كان يف يده تالفاً فاألصح يف تعليقة القاضي حسني أنه ال 
خيار ؛ ألن العقد بالتلف استقر قراره فعلي هذا عليه حصـته مـن الـثمن    

                                                 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ١( 

 ) .٢/٥٦(املنهاج )    ٢( 
 .قبل القبض ، كالعيب املوجود يف املبيع حال العقدأن العيب احلادث يف يد البائع : بدليل )    ٣( 
ال يبطل البيع يف الباقي ، قوالً واحداً ، ألنا إمنا أبطلنا البيع يف عبده إذا باعه مع : والثاين  

عبد غريه ، للجمع بني احلالل واحلرام ، أو جلهالة مثن عبده ، وهاهنا ال يوجد واحـد  
 .منهما 

 ) .٢/٩٩(الوسيط : ؛ وينظر ) ٥/١٤٧(البيان  
 :اخلالف مرتب على ما قبله فيصبح فيه وجهان )    ٤( 
 .أا كاألدىن على طريقني ، كما لو مل يقبض واحداً منهما : أحدمها  
 .ال يبطل البيع يف الباقي ، قوالً واحداً ؛ ألنه قد تأكد بالقبض : والثاين  
 ) .٩/٣٨٧(اموع : ؛ وينظر ) ٥/١٤٧(البيان  

وهو كما لو اكترى داراً منه ، فسكنها نصف املدة ، مث ادمت الدار ، انفسخ العقد يف   )  ٥( 
 .املستقبل ، وال ينفسخ يف املدة املاضية 

 ) .٩/٣٨٧(؛ اموع ) ٣/٥٠١(التهذيب  
 ) .٣/٥٠٠(التهذيب )    ٦( 
 ) .٢/٥٦(املنهاج )    ٧( 
 .القسم عليهما فال يعترب الك أحدمها ألن الثمن قد توزع عليها يف االبتداء و)    ٨( 
 ) .٢/٥٦(مغين احملتاج  



 

ويرد قيمتـه ولـك أن    )١(وحصة املدة املاضية من األجرة والثاين له الفسخ 
ان هذا خيار عيب وجب القطع بامتناعه بالتلف كسائر العيوب إن ك: تقول 

تعني األرش وههنا مل يذكروا إرشاً ويتعد ذكره إال  )٢(] إذا تلف [ مث املعيب 
ردوداً وبني هذا الفسخ الذي يعتمـد  املستدعي مإال أن نفرق بني الرد بالعيب 

فَإِنْ أَجاز (  الق )٣(ر ردود وهو ظاهالعقد ويفرق الصفقة فال يشترط فيه وجود م
على القـولني  : وقيل  )٥(] املقابلـة [ لصحـة  )٤( )أَجاز فَبِالْحصة قَطْعـاً 

فإن قلنا جيب بكل الثمن فال خيار للبائع وإال فوجهان قال القاضي أبـو   )٦(
فيما مضى يعين يف االبتداء ومقتضى ذلك ] ب٩/م/ [كما ذكرنا  )٧(الطيب 

ل هناك عللنا بالتفريط وهو مفقود ذلك أن يكون األصح عدمه ولك أن تقو
 .هنا 

انقطاع بعض املسلم فيه مقبوضاً كان الباقي أوال ، إن قلنـا   :فرع 

                                                 
 .وذا يتبني أن يف املسألة وجهان يف حكم الفسخ )    ١( 
ألنه كما لو تلف أحد املبيعني قبل القبض ، واآلخر مقبوض تالف ؛ ألن مـا اسـتوفاه    

 .املكتري كالتالف 
 .در ما يقابل املدة املاضية ال فسخ له ، جيب عليه من املسمى يق: فإن قلنا  
 .له الفسخ ، ففسخ ، فعليه أجر املثل للمدة املاضية : وإن قلنا  
 ) .٣/٥٠١(التهذيب  

 " .م " سقطت من )    ٢( 
 .ألنه ليس إذا تفرقت الصفقة يف الرد بالعيب ما يدل على أا تتفرق يف القبول )    ٣( 
 ) .٣/٤٩٩(التهذيب  

 ) .٢/٥٦(املنهاج )    ٤( 
 .املعاملة " م " يف )    ٥( 
 .أليب إسحاق املروزي )    ٦( 
 ) .٣/٤٢٦(روضة الطالبني  

 .فإن تلفا يلزمه مجيع الثمن فال خيار للبائع : قال القاضي أبو الطيب )    ٧( 
 ) .٩/٣٨٧(اموع  
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فتلف أحد العبدين قبل قبضه فإن أجاز فعليـه   )١(بانقطاع كله ينفسخ العقد 
حصة الباقي من رأس املال ال غري ، وينبغي إذا قلنا اإلجازة بالكل جيب عليه 

فال يستعيد منه شيئاً وإن قلنا بانقطاع كله ثبت اخليار فانقطاع  )٢(] اجلمع [ 
ن بالرد إذا ـبعضه كذلك فإن أراد إفراد املنقطع بالفسخ فكإفراد أحد العبدي

و لَو جمع في صفْقَة مختلفَـيِ  ( قال  )٣(ظهر العيب فيهما أو يف أحدمها 
أَو (  )٥(اري سنة وبعتك عبدي بكذا كأجرتك د )٤( )الْحكْمِ كَإجارة وبيعٍ 

( كأجرتك داري سنة وبعتك صاع قمح يف ذميت سلماً ـذا   )٦( )أَو سلَمٍ 
ويوزع الْمسمي علَى قيمتهِما (  -كما لو أفرد كال منهما  -في األظْهرِ صحا 

عبـد  بني عبده و )٨(وهذا النوع تفريق الصفقة يف األحكام وهو اجلمع  )٧( )

                                                 

إذا أراد أن والفسخ يكون باختياره ، إن شاء فسخ يف الكل ، وإن شاء أجاز يف الكل ، و)    ١( 
 .يفسخ يف القدر املستقطع وخيري يف الباقي ، فعلى قوالن 

 ) .٥٠١-٣/٥٠٠(التهذيب  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٢( 
 ) .٣٨٨-٩/٣٨٧(اموع : ينظر )    ٣( 
 ) .٢/٥٦(املنهاج )    ٤( 
 :فيه قوالن : فقبلت : فإن قال )    ٥( 
العقدين ختتلف ، فالبيع يدخله اخليار ، ويستقر امللك أحدمها يبطالن ؛ ألن أحكام هذين  

فيه بالقبض ، واإلجارة ال يدخلها خيار الثالث ، وال تستقر عليه األجرة يقبض العني ، 
 =.فبطال 

ال يبطالن ؛ ألن كل واحد منهما لو أفرده بالعقد صح ، فإذا مجع فيهمـا ،  : والثاين = 
 .فلم مينع صحة العقد  فليس فيه أكثر من االختالف األحكام ،

 ) .٥/١٤٨(البيان  
 .سلماً " م " ويف ) . ٢/٥٦(املنهاج )    ٦( 
 ) .٢/٥٦(املنهاج )    ٧( 
ألن اجلمع بني اإلجارة والسلم نظري اجلمع بني البيع واإلجارة ؛ ألن كالمها فيه مجع بـني  )    ٨( 

حد من العقدين ؛ ألمـا  أنه ال يصح وا) أحدمها ( عقدين خمتلفي احلكم ، ففيه قوالن 
) وأصـحهما  ( خمتلفا احلكم إذا اإلجارة والسلم خيتلفان يف أسباب الفسخ واالنفساخ 



 

غريه نوعان للتفريق يف اإلبتداء لكن ذاك يف تصحيح أحدمها وإفساد اآلخـر  
ال فرق فيبطالن ؛ ألنه قد تعرض : وهذا يف إفراد كل منهما حبكمه ، والثاين 

والن يف اجلمع بـني سـلم   ـاالنفساخ يف أحدمها فيوزع ويلزم اجلهالة والق
] أ٢٤١/ل/ [يـع  وبيع كبعتك هذا وصاع قمح يف ذميت سلماً ـذا ، وب 

وطردمها القاضـي   )١(وصرف كبعتك هذا الثوب وهذا الدينار ذه الدراهم 
حسني وغريه يف السلم يف جنسني أو يف جنس إىل أجلني ، ويف بيع عبـدين  

 )٣(] أو رأى أحدمها دون اآلخر [  )٢(بشرط اخليار ويف أحدمها دون اآلخر 
كاتبتك وبعتك هذا : [ بأن قال إذا جوزنا بيع الغائب ولو مجع بيعاً وكتابه 

على القولني والصحيح القطع ببطالن : فقيل  )٥(بكذا إىل جنمني  )٤(] الثوب 
؛ ألنه مجع ما جيوز وما  )٧(وخترج الكتابة على بيع عبده وعبد غريه  )٦(البيع 

ال جيوز واتفقوا على صحة بيع شقص مـن دار وثـوب ، وإن اختلـف    

                                                                                                                        
أما مجيعاً صحيحان ؛ ألن كل واحد منهما قابل للعقد الذي أورده عليه على اإلنفراد 

 .فاجلمع بينهما ال يضر 
 ) .٢٨٠-٨/٢٧٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر  

 ) .٩/٣٨٨(؛ اموع ) ٥/١٤٩(البيان )    ١( 
 :فإن مل يبني حصة كل واحد منهما ، ففيه قوالن )    ٢( 
يصح ، قوالً واحداً ؛ ألن علة فساد البيع اجلهالة بالثمن لـو  : قال ابن القاص : األول  

 .انتفت اجلهالة . اجتمع إىل توزيع الثمن ، فإذا بني حصة كل واحد منهما 
 .هي على قولني : ال الشيخ أبو حامد ق: الثاين  
 ) .١٥٠-٥/١٤٩(البيان  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٣( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٤( 
 )٥    ( مجالقسط ، أو الوقت الذي حيل منه األداء : الن. 
 ) .٢٢٧ص) (جنم/مادة(املصباح املنري  

؛ روضـة الطـالبني   ) ٨/٢٨٢(مطبوع مـع امـوع    ؛ فتح العزيز) ٥/١٤٩(البيان )    ٦( 
)٣/٤٣٠.( 

 ) .٣/٤٣٠(؛ روضة الطالبني ) ٥/١٤٩(البيان )    ٧( 



 

؛ ألن الشفيع باألخـذ مقـرر    )٢(وال خيار  )١(حكمهما يف اآلخر بالشفعة 
بالشراء ال ناقص ، نعم لو باعهما املشتري قبل األخذ جري القوالن فـإن  

أخذنا باألول انفسخ  )٣(] فإذا [ الشفيع إذا علم له أن يأخذ باألول وبالثاين 
الثاين يف الشقص وهل ينفسخ يف الثوب حكمه حكم ما لـو تلـف أحـد    

من هذا يعلم أن صورة القولني يف اختالف األحكـام يف  العبدين قبل القبض 
عقدين خمتلفي احلكـم   )٦(وأكثر الكتب  )٥(وعبارة احملرر  )٤(الفسخ والتنفيذ 

احلكم فال يرد الصورة املذكورة ، لكن يرد إذا باع عبدين وشرط اخليار يف 
س أحدمها وعبارة املنهاج ال يرد عليهما إال مسألة الشفعة ويندفع ببيان أنه لي

فإن اإلجارة شـرطها   )٧(املراد مطلق األحكام بل أسباب الفسخ واالنفساخ 
انقضاء املدة معرض االنفساخ خبالف : ، وقيل  )٨(التأقيت وهو مبطل للبيع 

البيع والسلم جيب قبض رأس املال فيه ويف الس خبالف اإلجارة والبيـع ،  

                                                 
 ) .٨/٢٨١(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 

 .وال خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله عاملاً باحلال )    ٢( 

 ) .٢/٣٨٩(مغين احملتاج  

 .ذا وإ" م " يف )    ٣( 

 ) .٢/٥٦(مغين احملتاج : ينظر )    ٤( 

 )١/٥١٢()    ٥. ( 

؛ امـوع  ) ٣/٤٢١(؛ روضة الطـالبني  ) ٨/٢٣٣(مثل فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 
)٩/٣٨٠. ( 

ألن حمل اخلالف أن يكون العقدان الزمني ، فلو مجع بني الزم وجائز ، كبيع وجعالـة مل  )    ٧( 
 .يصح قطعاً 

 ) .٢/٥٦( احملتاج مغين 

 ) .٨/٢٨٠(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٤٩٥(التهذيب )    ٨( 



 

 )٢(نصوصـاً للشافعي والذي رأيتـه م )١(والتقابض جيب يف الصرف دون غريه 

إىل أجلـني   )٣(] واملسـلم  [ صحة البيع والصرف وفساد البيع واإلجارة  )٢(
أَو ( إىل أجلني بالصحة قال  )٤(] السلم [ على أن بعض األصحاب قطع يف 

 )؛ وفي صحة الْبيع والْصداقِ الْقَـوالَن   )٥(] صح النكَاح [ بيعٍ ونِكَاحٍ 
] يف [ ححنا وزع املسمى على قيمة املبيع ومهر املثل وإال وجب فإن ص )٦(
النكاح مهـر املثل وهكذا البيع واخللع يصح اخللع ويف املسمى والبيـع   )٧(

والقطع بصحة النكاح على املشهور من أنه ال يفسـد بفسـاد    )٨(القوالن 
كـذا  ب] أ١٠/م/ [والبيع زوجتك بنيت وبعتك عبدها  )٩(العوض وصورة النكاح 

                                                 

ففيهمـا   –غري شرط يف غريمها  –ألن القبض يف الس شرط يف السلم ، ويف الصرف )    ١( 
 : قوالن 

 .باطالن : أحدمها  

 .صحيحان : الثاين  
 ) .٤٢٢-٣/٤٢١(روضة الطالبني : ؛ وينظر ) ٣/٤٩٥(التهذيب  

 .وذلك من خالل مسائل كثرية ذكرها يف الصرف تفيد هذا املعىن )    ٢( 
 ) .٢٧-٣/٢٦(األم : ينظر  

 .املسلم " م " يف )    ٣( 
 .الس " م " يف )    ٤( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٥( 
 ) .٢/٥٧(املنهاج )    ٦( 
 " .م " سقطت من )    ٧( 
صح البيع واملهر ، ويقسم الثمن على قدر قيمة العبد ومهر مثلها ، وهذا ميضي ي: أحدمها )    ٨( 

ميضي يف الصغرية إذا كان ما خيص املهر قدر مهر املثل أو أكثر منه ، فأما إذا كان أقـل  
 .من مهر املثل ، فال يصح املهر قوالً واحداً 

فال يبطـل قـوالً   : يبطل البيع والصداق ، الختالف أحكامهما ، وأما النكاح : والثاين  
 .واحداً ؛ ألنه ال يفسد بفساد العوض 

 ) .٥/١٤٩(البيان  
 .وهذا منقول عن الشيخ أيب حامد )    ٩( 
 ) .٥/١٤٩(البيان  



 

إذا كانت حتت حجرة أو وكلته أو زوجتك أميت وبعتك عبدي إذا كان حيل لـه  
باع اثنان كل لو  )٣(] إن قلنا [  )٢(] أو زوجتك بنيت وبعتك [  )١(نكاح األمة 

وتتعـدد  ( قال . ، وهو وجه ضعيف  )٤(منهما عبداً بثمن واحد صح كل 
كتيلِ الثَّمنِ كَبِعفْصفْقَةُ بِتذَا بِكَ الصل ـواء فصـس )٥( )ذَا ـذَا بِكَذَا ، و

وي ـد البغـب عنـى املذهـول أم ال علـي القبـري فـل املشتـفص
، والطريقة الثانية أنه إن فصل كما فصل البائع فكذلك  )٧(ي ـ، والرافع )٦(

قبلتهما أو قبلت فيهما فالصفقة متحدة ، فإن قلنا الصفقة : فكذلك وإن قال 
يفرق صـح  : ماله املضموم إىل مال غريه وإن قلنا  يف )٨(ال تفرق مل يصح 

 عللنا باجلمع بـني أنه لو فصل البائع واملشتري إذا  )٩(وقد تقدم عن املتويل 

                                                 
وهو فقد احلرة حتته ، : ثالثة فيه : ال جيوز للحر املسلم أن ينكح األمة إال خبمسة شروط )    ١( 

وهـي أن تكـون مسـلمة ،    : يف األمة  ، وفقد طول احلرة ، وخوف العنت ، واثنان
 .ومملوكة ملسلم 

 ) . ٣/١٥٣(الوسيط  
 .عبارة أوىل حبذفها )    ٢( 
 " .م " بياض يف )    ٣( 
 ) .٣/٤٩٩(التهذيب )    ٤( 
 ) .٢/٥٧(املنهاج )    ٥( 
: لو قال بعت هذا العبد بألف ، وهذا اآلخر بألف ، وقـال املشـتري   : ويف ذلك يقول )    ٦( 

 .يصح فيما له ، مبا مسى من الثمن قوالً واحداً  –لت يف هذا ويف هذا ؛ وأحدمها له قب
ال جيـوز تفريـق   : قبلت فيهما ، وقلنا : ولو مجع املشتري بينهما يف القبول ؛ فقـال  

 .ال جيوز هاهنا ، للجمع يف القبول ، واملذهب جوازه : فقد قيل  –الصفقة 
 ) .٣/٤٩٨(التهذيب  

قبلت فيهمـا فكـذلك علـى    : ولو مجع املشتري يف القبول ، فقال : "  ذلك يقول ويف)    ٧( 
 " .املذهب ؛ ألن القبول يترتب على اإلجياب فإذا وقع ذلك مفرقاً فكذلك القبول 

 ) .٨/٢٨٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 ) .٣/٤٩٨(التهذيب )    ٨( 
 .من البحث ) ٤٧٩ص(ينظر )    ٩( 
 .ن عللنا باجلمع بني احلالل واحلرام قال املتويل ال يصح وإ: وقد تقدم  

من
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 .القوالن الحتاد الصيغة  )١(] جري [ الل واحلرام ـاحل

وهو املختار فحصل ثالث طرق يف حمل القولني إذا باع ماله ومـال  
ألوىل ناظرة إىل املعىن والثالثة ناظرة إىل اللفـظ  والطريقة ا )٢(غريه يف صفقة 

تفصيل الثمن واحتاد الصفقة متعددة معىن متحـدة  ] ب٢٤١/ل/ [فإنه عند 
صورة فمن علل بفساد الصيغة أجري القولني ومن علـل باجلهالـة قطـع    
بالصحـة والطريقة الثانية الفارقة بني تفصيلها وتفصيل البائع وحده ال وجه 

وهـو الصـواب تعـددت وإال     )٣(ول إن ترتب على اإلجياب له ؛ ألن القب
فسدت فرقنا الصفقة أو مجعناها ، فظهر أن التخريج املذكور ال وجه لـه ،  
ولو تعددت الصيغة وفصال الثمن تعددت الصفقة صورة ومعـىن باتفـاق   

بني خمتلفي احلكم إذا مل يفصل الثمن  )٤(] يف اجلمع [ الطرق وحمل القولني 
قوله بعتك هذا بكذا أو أجرتك ذا بكذا صح قطعاً ؛ ألن املعترب فإن فصل ك

الطريقة الفارقة فيـه ؛ ألنـه    )٥(فيه اجلهالة وقد ارتفعت وأجرى ابن الرفعة 
محلها على إطالقها وظن أا يف بيع عبديه ومحل التفريق املذكور فيها علـى  

نه كمـا  التفريق يف احلكم الختصاص كل عبد بثمن وليس بظاهر وليعلم أ
الصفقة وتعددها كما ذكرنا حنتاج إىل معرفـة  )٦(] احتاد [ حيتاج إىل معرفة 

                                                 
 .جيري " م " يف )    ١( 
فإذا مسى لكل واحد من الشيئني مثناً مفصالً فقال بعتـك هـذا   : " ولذلك يقول الرافعي )    ٢( 

 " .بكذا وهذا بكذا وقبل املشتري كذلك على التفصيل منهما عقدان متعددان 
 ) .٨/٣٨٤(اموع فتح العزيز مطبوع مع  

إن مل جنوز تفريق الصفقة مل جيز اجلمع يف : فإذا وقع ذلك متفرقاً فكذلك القبول ، وقيل )    ٣( 
 .القبول 

 ) .٨/٣٨٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .واجلمع " ل " يف )    ٤( 

 ) .ب-أ/٥٤(كفاية النبيه : ينظر )    ٥( 

 " .ل " وصلب " م " يف هامش )    ٦( 



 

ذلك أيضاً للرد بالعيب وغريه يف بيع ماليه اجلايزي املبيع املتحدي احلكم وال 
هنا لصحة الصيغة فيهما بل مىت فصل الثمن تعددت  )١(جريان ملا قاله املتويل 

لفارقة بني أن يفصل املشـتري أم ال وقـد   فيه الطريقة ا )٢(وطرد ابن الرفعة 
فيمن أسلف مائيت دينار يف مائيت صـاع   )٣(علمت ما فيه وقد نص الشافعي 

حنطة مائة بستني إىل كذا أو مائة بأربعني إىل كذا أا صفقة واقعـة علـى   
وملا قلناه من أا مع التعدد يف  )٥(] للعقد [ وهو شاهد  )٤(] بثمنني [ بيعتني 

فقة يف الصورة وللتعدد واالحتاد فوائد يف الرد بالعيـب وغـريه   يف املعىن ص
والنظر يف الرد بالعيب إىل املعىن ويف تفريق الصفقة إىل املعىن إن عللنا باجلهالة 
وإىل الصورة إن عللنا بالصيغة ويف مطابقة اإلجياب للقبول واضطراب معـىن  

فإن تزوج مسـلمة  بعضه وسيأيت بقيته وتفضيل العوض إمنا يؤثر حيث يعترب 
وجموسية وفصل العوض تعدد الصداق حىت يصح ما جعله صداقاً للمسـلمة  

يف نكـاح   )٦(اح فال يظهر للتفصيل فيه أثر بل جيري القـوالن  ـوأما النك
 .املسلمة ؛ ألن املأخذ فيه احتاد الصيغة 

كقوهلما بعناك هـذا بكـذا إذا قبـل     )٧( )وبِتعدد الْبائعِ ( قال [ 
ب أحدمها واقتصـر  ـل نصيـ، ولو قب )٨(اً ـح قطعـة صـيبهما مجلنص

عـن األصحاب أنه ال يصـح ، ورجحـه    )٩(عليه تقدم من نقل اإلمـام 
                                                 

 .كما سبق ذكره يف الصفحة اليت قبلها )    ١( 
 ) .ب-أ/٥٤(كفاية النبيه )    ٢( 
 ) .٣/٨٩(األم )    ٣( 
 " .م " سقطت من )    ٤( 
 .التعدد " م " يف )    ٥( 
 ) .٢/٢٩٧(؛ فتح اجلواد ) ٨/٢٥٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 
 ) .٢/٥٧(املنهاج )    ٧( 
 ) .٨/٢٨٥(زيز مطبوع مع اموع فتح الع)    ٨( 
أن املشتريني إذا وجـدا بالعبـد عيبـاً وأراد    : وبىن اإلمام ذلك على مسألة أخرى وهي )    ٩( 

 :أحدمها أفراد ونصيبه بالرد هل له ذلك ؟ على قولني 
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املذهب الصحة وهذا أصح ومل يتـرددوا يف  :  )٢(، وقال املتويل  )١(الرافعي 
التعدد بتعدد البائع وحكوا وجهني يف أن ألحدمها أن ينفرد بأخذ شيء مـن  

نه أصحهما نعم ، ولو اشترى شقصني من اثنني فللشفيع أخـذ نصـيب   مث
من اثنني صـح   )٤(تسعة أوسق  )٣(أحدمها يف األصح ، ولو اشترى يف العرايا 

، ولو باع اثنان عبداً لرجل ال يعلم نصيب كـل منـهما ومل    )٥(يف األصح 
وكَذَاَ (  الق )٧(]  )٦(يفصال يف الثمن صح عند األصحاب كافة إال الروياين 

مأخوذ من : والثاين  )١(قطع به األكثرون  )٨( )بِتعدد الْمشترِي في اَألظْهرِ 
                                                                                                                        

 ) .٨/٢٨٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 ) .٨/٢٨٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 ) .ب/٢٠٤(تتمة اإلبانة )    ٢( 
ما انفرد بذاته ، ومتيز عن غريه والنخلة ، يعريها صاحبها غـريه ليأكـل   : العرية يف اللغة )    ٣( 

 .مثرا 
 ) .١٥٤ص) (عرا/مادة(؛ املصباح املنري ) ٢/٧٤٢) (عرا/مادة(الصحاح  
اً ؛ فإنه جيـوز  هو بيع الرطب على النخل بالتمر على األرض خرص: " ويف االصطالح  

للفقراء فيخرص ما على النخل من الرطب وما جييء منه من التمر إذا جفـت مث يبيعـه   
 " .ذلك مبثله ويسلمه قبل التفرق 

 ) .١١/٢(تكملة اموع  
، والصاع مخسة أرطال وثلث ، والوسق على هـذا   الوسق ستون صاعاً بصاع النيب )    ٤( 

 .ق ثالثة أقفر احلساب مائة وستون مناً ، والوس
 ) .٢٥٣ص) (وسق/مادة(املصباح املنري  

إذا بـاع مثانية أوسق من رجلني صفقة واحـدة  : " ويف ذلك يوضح يف تكملة اموع )    ٥( 
جاز ؛ ألنه مبرتلة الصفقتني ، وإذا كانت ستة عشر وسقاً بني رجلني فباعاها من رجلني 

أوسق من رجلني فيصري كأنه باع مـن   جاز ؛ ألن كل واحد منهما باع حقه وهو مثانية
كل واحد منهما أربعة أوسق ، وبذلك صرح القاضي أبو الطيب واملاوردي والقاضـي  

 " .حسني وابن الصباغ والرافعي وغريهم ، وال خالف يف املذهب فيه 
 ) .١١/٥٤(تكملة اموع  

 ) .ب/٧٥(احللية )    ٦( 
 " .م " سقطت من )    ٧( 
 ) .٢/٥٧(املنهاج )    ٨( 
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بـالرد وأبعـد ابـن    ] أ٢٤٢/ل/ [القول ؛ بأن ليس ألحدمها إفراد حصته 
باالحتاد وإن جوزنا اإلفراد ، ولو وفر أحدمها نصيبه من : فقال  )٢(السمعاين 

تسليم قطعه من البيع كما يسلم املبتاع وإن قلنـا  الثمن وقلنا بالتعدد وجب 
ـ ـد عينـواح] ب١٠/م/ [رى ـو اشتـا لـاد فكمـباالحت م ـاً وسل
ه ، والثاين جيب ـيء إليـم شـب تسليـح ال جيـا األصـف مثنهـنص

وغريمها مبا إذا كانـت تنقسـم    )٣(تسليم النصف وخصه اإلمام والرافعي 
وأطلق مجاعة اخلالف وهو  )٥(] ذلك [  أنه ال خالف يف )٤(وأدعي النووي 

األقرب ؛ ألم استدلوا على التخصص بعدم إمكان التسليم وهو ممنـوع ؛  
ألنه ميكن تسليمه مشاعاً إما إىل احلاكم وإما إىل املشترى علـى أن نصـفه   

داع يف األصح ، ولو اشترى اثنان من ر وديعة وحق احلبس ال يبطل باإلياآلخ
، وصورة تعدد املشتري أن يقـول البـائع   )٦(ربعة عقوداثنني فهو يف حكم أ

                                                                                                                        
 ) .٣/٤٣٠(؛ روضة الطالبني ) ٨/٢٨٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
منصور بن حممد بن عبد اجلبار التميمي الشافعي ، الشهري بابن السمعاين ، أبو املظفـر ،  )    ٢( 

" " القواطع " الفقيه األصويل ، الثبت من مصنفاته ) هـ٤٨٩ت(ابن اإلمام أيب منصور 
 " .األوساط "  "الربهان 

 ) .٣/٢٧٨(طبقات الشافعية الكربى  
إذا حكمنا بالتعدد ، فوىف أحد املشتريني نصيبه من الثمن وجب علـى  : " ... حيث قال )    ٣( 

البائع بتسليم قسطه من املبيع ، كما يسلم املشاع ، وإن حكمنا باالحتاد مل جيب تسـليم  
يوىف اآلخر لثبوت حق احلبس للبائع كما  شيء إىل أحدمها ، وإن وىف مجيع ما عليه حىت

أنه : لو احتد املشتري ووفر بعض الثمن ال يسلم إليه قسط من املبيع ، على أن فيه وجهاً 
 =" .يسلم إليه القسط إذا كان املبيع مما يقبل العشرة 

 ) .٨/٢٨٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع = 
يف أنه يسلم إليه القسط إذا كان ممـا يقبـل   وفيه وجه ضع: وبصورة أدق قال النووي )    ٤( 

 .القسمة ، وهو شاذ 
 ) .٤٣٠(روضة الطالبني  

 " .ل " سقطت من )    ٥( 
ألنه إن تعددت الصفقة بتعدد عقد أو بائع أو مشتر وكل صفقة دون اخلمسة صح الكل ، )    ٦( 

 .فلو باع اثنان الثنني جاز ؛ ألا يف حكم أربعة عقود 



 

ت ـد بألف فيقوال اشترينا أو يقول كل منهما اشتريـذا العبـا هـبعتكم
أو أحدمها بعد اآلخر إذا مل  )٢(] معاً [ خبمسمائة وسواء قاال  )١(] نصيبك [ 

ا ومل يقبل اآلخر ـ، ولإلمام يف هذه احتمال ولو قبل أحدمه )٣(يطل الفصل 
ح وهـو  ـه ال يصـاب أنـن األصحـع )٤(ام ـل اإلمـن نقـتقدم م
دم املطابقـة ، واألصـح   ـلع )٦(ي ـوالرافع )٥(وي ـد البغـح عنـاألص

ب وابن الصباغ ـوالقاضي أبو الطي )٨(جزم به الشيخ أبو حامد  )٧(الصحة 
إنه املـذهب ،  :  )١١(واجلرجاين وقال املتويل  )١٠(والبندنيجي  )٩(واملاوردي 

                                                                                                                        
 ) .٦/٢٣٦(؛ البحر ) ٦/٣٠٤(احلاوي : ؛ وينظر ) ٢/٣٨٨(فتح اجلواد  

 " .ل " سقطت من )    ١( 
 " .ل " سقطت من )    ٢( 
 ) .٢/٣٩٩(؛ فتح اجلواد ) ٦/٢٣٧(البحر )    ٣( 
 .من البحث ) ١٦٣ص(ينظر )    ٤( 
ن بألف ، بعتكما هذين العبدي: ولو كان املشتري اثنني ، فقال البائع : " ويف ذلك يقول )    ٥( 

مل يصح ؛ ألنه أوجب لكل : قبلت يف هذا خبمسمائة وأشار إىل أحدمها : فقال أحدمها 
 " .واحد نصف كل عبد 

 ) .٣/٤٩٨(التهذيب  
 =.وعلل لعدم الصحة ، بأن اإلجياب وقع مجلة ، وأنه يقتضي جواما مجيعاً )    ٦( 

 ) .٨/٢٨٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع = 

 .بأن يف حكم صفقتني : وجه الصحة وعلل )    ٧( 

 ) .٨/٢٨٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٦/٣٠٣(احلاوي )    ٨( 

 ) .٦/٣٠٣(احلاوي )    ٩( 
ونقل قول القاضي أيب الطيب والبندنيجي ابن الرفعة وعزا ذلـك إىل بـاب اخلـراج    )    ١٠( 

 .بالضمان
 ) .ب/٥٤(كفاية النبيه  

 .) ب/٢٠٣(تتمة اإلبانة )    ١١( 



 

يف احللية  )٢(والروياين  )١(إنه أظهر يف القياس ورجحه الغزايل : وقال اإلمام 
مستدالً بأنه لو توقف صحة قبول أحدمها على  )٣(احللية وشيخنا ابن الرفعة 

 )٤(] أحدامها [ قبول اآلخر ملا صح العقد ، ولو قال خالعتكما بكذا فقبلت 

ما واخللع يف شـائبة  ؛ ألن الطالق معلق بقبوهل )٥(املذهـب ال يقـع شيء 
إن الشافعي نص على الصحة فالبيع أوىل لكن :  )٦(التعليق خبـالف وقيـل 

بعتك يا زيد هذا بكذا : ال ـلكن هذا النص مستبعد ، وال خالف أنه لو ق
: وبعتك يا عمرو هذا بكذا فقبـل أحدمها دون اآلخر أنه يصح ، ولو قال 

خبمسمائة أو مبا خيصه من  قبلت هذا: بعتكما هذين بألف ، فقال أحدمهـا 
بعتك هذين العبدين بـألف كـل منـهما    : ، ولو قال  )٧(األلف مل يصح 

                                                 
بعت منكمـا ، فقبـل   : إن قلنا يتعدد بتعدد املشتري ، فلو قال لرجلني : " حيث قال )    ١( 

 .الصحة ؛ للتعدد : أحدمها : أحدمها دون اآلخر ، ففيه وجهان 
املنع ؛ ألن اجلواب غري منطبق على اخلطاب ، وقد التبس جواما مجيعاً ، وهذا : والثاين  

 " .بعيد 
 ) .٢/١٠٠(الوسيط  

قبلـت نصـفه   : ولو قال لرجلني بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدمها : " وفيه يقول )    ٢( 
 " .بنصف الثمن صح خالفاً لبعض أصحابنا 

 ) .ب/٧٤( 
 ) .ب/٥٤(كفاية النبيه )    ٣( 
 .أحديهما " ل " يف )    ٤( 
العتكما بألف ، أو طلقتكمـا ،  ولو قال المرأتيه خ: " حيث قال الرافعي يف كتاب اخللع )    ٥( 

أو أنكما طالقتان ، بكذا فَقْلبت إحدامها وحدها ، مل يقع شيء ؛ ألن القبول مل يوافـق  
 " .قبلت : بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدمها : اإلجياب ، كما لو قال 

 ) .٨/٤٠٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
على أنه لـو خـالع    –  –إذ نص الشافعي : " ل وهذا القول حكاه الغزايل حيث قا)    ٦( 

زوجتيه ، فقبلت إحدامها ، صح مع أن فيه معىن التعليق ، واملعلق بصـفتني ال حيصـل   
 " .بأحدامها 

 ) .٢/١٠٠(الوسيط  
 ) .٣/٤٩٨(التهذيب )    ٧( 



 

: املذهب أن العقد صحيح ، وقيل :  )١(خبمسمائة فقبل أحدمها ، قال املتويل 
صادفهما فال يبعضه ، وكذا قـال القاضـي    )٢(] إجيابه [ د ؛ ألن ـال ينعق
 وجارييت خبمسمائة فقبل أحدمها معيناً لو قال بعتك عبدي بألف:  )٣(حسني 
الف املذكور ، ولو قال ويل املـرأتني  أشـار إىل اخل فالظاهر الصحة ، معيناً

صح ولإلمام فيه احتمال ، ألن عـدم   )٤(] بعينها [ زوجتكما فقبل أحدمها 
القبول يف األخرى اقتضى فساد بعض اإلجياب ، ولو أصدق امرأتيـه عبـداً   

الصداق فإن قلنا بصحته مث بان الفساد يف نكاح ومها حرتان فاألصح فساد 
ويثبت اخليار للـزوج  : )٥(أحدمها رجع قسطها منه ، قال الشيخ أبو علـي 

وعرضته على القفال فرضية ، واستشكله : يف نصيب األخرى للتبعيض قال 
/  )٦(اإلمام ؛ ألن األخرى مل يأت التبعيض من جهتها ، ووافقـه الغـزايل   

،  )٧(ملرأتني كاملشترين والظاهر ما قاله الشيخ أبو علي وجعل ا] ب٢٤٢/ل[
، ألن املرأتني إن جعلتا كاملشتريني مل يصح الصداق كما هو املذهب للجهل 
حبصة كل منهما ، فال يتقسط على مهريهما وإن صححنا وهو الذي تفرع 

                                                 
 ) .ب/٢٠٣(تتمة اإلبانة )    ١( 
 .احتاده " م " يف )    ٢( 
 ) .٢/٥٧( احملتاج ينظر قوله يف مغين)    ٣( 
 .معيناً " م " يف )    ٤( 
لو أصدق امرأتيه عبداً ، مث بان الفساد يف نكاح إحدامها ، : " ... ويف ذلك يقول الغزايل )    ٥( 

، للزوج اخليار على اليت صح نكاحها ، يف نصف العبد حىت ينفسـخ  : قال الشيخ أبو علي ، 
 ." وعرضت هذا على القفال فارتضاه : ، قال  ويسلم مهر املثل حىت ال يتبعض عليه العبد

 ) .٢/١٠٠(الوسيط  

وال تنفك املسألة عن احتمال ، فإن املرأتني كاملشتريني للعبـد ، فـال   : " ... حيث قال )    ٦( 
 " .يبعد تعدد الصفقة ما 

 ) .٢/١٠٠(الوسيط  

 .ينظر الصفحة السابقة )    ٧( 



 

كاملشتري الواحد فيثبت اخليار ؛ ألا صفقة واحدة تفرقـت ،   )١(] ومها [ 
ه مثله فيما إذا تعدد املشتري وقلنا الصفقة متحدة ميتنع رد بعضها فـإن  ويتج

تبني أن أحدمها عبد أو حمجور عليه أو كافر واملبيع مسلم وفرعنا على بطالن 
منعه لكافر فقياسه ثبوت اخليار يف النصف اآلخر على احلكم باإلحتاد ، ولو 

قاله الشيخ أبو علي على  اجته ما] أ١١/ل/ [كانت املرأتان أمتني ملالك واحد 
 )٣( )ولَو وكَّالَه أَو وكَّلَهما فَاَألصح اعتبار الْوكيلِ ( قول قال )٢(] كل [ 

كام العقد من اخليار وغريه متعلقـه  ، ألنه العاقد وأح )٤(داد ن احله قال ابوب
يف  )٦(صح وهو األ )٥(] واخلضري [ املعقود له وبه قال أبو زيد : ، والثاين به

. وبنامها القاضي حسني على العهـده   )٨(وبعض نسخ احملرر  )٧(يف الوجيز 
العاقد يف طرف الشراء ، واملعقود له يف طرف البيـع قالـه أبـو    : والثالث 
عن القفال ، وهذا إذا كان الشراء يف الذمـة   )١٠(ونقله الروياين  )٩(إسحاق 

عكسه ، حكـاه القاضـي   : فإن كان مبعني فهو كالتوكيل يف البيع والرابع 

                                                 
 .ما " م " يف )    ١( 
 " .م " وصلب " ل "  هامش يف)    ٢( 
 ) .٢/٥٧(املنهاج )    ٣( 
 ) .٣/٤٣١(؛ روضة الطالبني ) ٨/٢٨٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٤( 
 .احلصري " م " يف )    ٥( 
حممد بن أمحد املروزي اخلضري ، أبو عبد اهللا هو إمام مرو ومتقـدم الفقهـاء   : وهو  

 .األئمة ، وهو أستاذ أبو علي الدقاق الشافعية ا تفقه عليه مجاعة من 
 ) . ٧٧-٢/٧٦(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ٢/٢٧٦(ذيب األمساء واللغات  

؛ روضة ) ٨/٢٨٨(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٤١٣(ينظر قوهلما يف التهذيب )    ٦( 
 ) .٣/٣٤١(روضة الطالبني 

 )٨/٢٨٧()    ٧. ( 
 " .ثنان واحداً أو بالعكس فاألصح االعتبار باملوكل ولو وكل ا" وما جاء عنه )    ٨( 
 )١/٥١٣. ( 

 ) .٨/٢٨٨(ينظر قوله يف فتح العزيز شرح الوجيز )    ٩( 
 ) .٦/٢٣٦(البحر )    ١٠( 

كيل
الو

دد 
تع

 



 

ومها يف البيع فأيهمـا   )١(] الشراء [ املعقود له يف طرف : حسني واخلامس 
وفائدة هذه األوجـه يف   )٢(تعدد العقـد اعتباراً بالشفعـة واستبعده املتويل 

وملوكله فخرج  )٣(] أو لنفسه شيئاً [ اشتري وكيل الثنني ) أحدمها ( فروع 
الرد [ األول والثالث ليس ألحد املوكليـن  )٤(] قول [ فخرج معيباً فعلى 

الوارثني األرش نظر إن أيس عن رد اآلخر فله ، وإن مل  )٥(] كما ليس ألحد 
وهو أوىل من تصـحيح   )٧(والرافعي  )٦(مل ييأس فال يف األصح عند البغوي 

القاضي حسني الوجوب ، فإن قلت األصح عند األصحاب أن علـة اإلرش 
عد البيع واإلباق وحنومها وهنا مل ييأس قلت وهنـاك  اليـأس كما إذا اطلع ب

وهو يتوقع عودها وهنا ليس له سـلطنة الـرد    )٨(] له [ سلطنة الرد ثابتة 
الحتمال أن ال يرضى شريكه مع ما يف منعه الرد واإلرش مع بقاء املعيب يف 
ملكه من الضرر وصورة اليأس أن يعتق أحدمها نصيبه وهو معترب وكذلك إذا 

 )٩(ال إذا قلنا أنه لو اشتراه وضمه إىل نصيبه : العيب يف األصح وقيل رضي ب

وأراد الكل واسترجاع نصف الثمن أجرب البائع وهو وجـه ضـعيف ،    )٩(
                                                 

 " .ل " سقطت من )    ١( 
 ) .أ/٢٠٩(تتمة اإلبانة )    ٢( 
 .أو لنفسه شيئاً " م " يف )    ٣( 
 " .م " سقطت من )    ٤( 
 " .ل " سقطت من    ) ٥( 
وما جاء عنه مفصالً بأنه إن وقع اليأس من رد صاحبه ؛ بأن رضي به ، له أخذ اإلرش ، )    ٦( 

إال أن يرضى البائع بقبول نصفه فريده وإن مل يقع اليأس من رد صاحبه ، فإن كان غائباً 
 :أو جاهالً فوجهان 

 .له أخذ اإلرش ؛ لتعذر الرد : أصحهما  
 .ال ؛ ألنه رمبا يوافقه صاحبه يف الرد : والثاين  
 ) .٣/٤٤٤(التهذيب  

 ) .٨/٢٨٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
 " .ل " سقطت )    ٨( 

 ) .٦/٣٠٥(احلاوي : ينظر )    ٩( 



 

ون شريكه غائباً أو جاهالً ولو رضي البائع بالرد ـوصوره عدم اليأس أن يك
مه وسقط اإلرش وهل يسقط الرد واإلرش معاً بعدم إعال )١(جاز يف األصح 

وإذا أوجبنـا   )٢(ل يف ذلـك  ـعلى الفور سنذكر عند حدوث العيب ما قي
 )٣(ف عبارة املاوردي ـف اإلرش أو إرش النصـاإلرش فهل الواجب نص

ينبغي أن ] أ٢٤٣/ل/ [ني  املشتريوهو صحيح ويف )٤(] األول [ يف الوارثني 
منا ويف املوكلني إن حكمنا بالتعدد فكذلك وإن حك )٥(يكون أرش النصف 

منا باالحتاد فهو متردد بني املرتبتني وحيث أخذ األرش هنا هل يكـون  حك
للحيلولة حىت إذا حضر صاحبه واتفقا على الرد هلما ذلك أو يستقر كما إذا 
أخذه لطريان احلادث على األصح كما سيأيت األقرب الثاين هذا كله علـى  

ابع واخلـامس  الثاين والر )٦(] على [ قول ابن احلداد وقول أيب إسحاق وأما 
إن علم البائع أنـه يشـتري الثنيــن    :  )٧(فلكل منهما الرد وقال القفال 

فألحدمها رد ونصيبه وإن جهل فال وذكر الشيخ أبو حامد هذا أيضاً لكـن  
عبارته إن صدقه أنه يشتري الثنني فألحدمها رد نصيبه وإن مل يصدقه فـال  

                                                 
 ) .١٠(؛ ينظر الصفحة السابقة هامش ) ٣/٤٤٤(التهذيب )    ١( 

 .من البحث ) ٦٦٥-٦٦٤ص(ينظر )    ٢( 

ولو أن رجالً اشترى عبداً مث مات وخلف اثنني ، فوجدا بالعبـد عيبـاً ،   : " حيث قال  )   ٣( 
، أو أن يسترجع نصفه بنصف الـثمن  : فأمسك أحدمها وأراد اآلخر الرد ، فالبائع باخليار بني 

 " .يعطى نصف األرش ، وال خيري الذي يريد الرد على إسقاطه حقه 
 ) .٦/٣٠٥(احلاوي  

 " .ل " ن سقطت م)    ٤( 
مث البائع الثاين يرجع بأرش النصف الذي مل يبعه على بائعـه ؛  : " ويف ذلك يقول البغوي )    ٥( 

ألنه مل يتخلص عن ظالمته بالبيع ، بل يقوم على املعتق ناقصاً ، كما لو تلف عليه املبيع 
 " .يرجع على بائعه باألرش 

 ) .٣/٤٥٥(التهذيب  
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٦( 

 ) .٣/٤٣٢(؛ وينظر قوله يف روضة الطالبني ) أ/٥٧(فتاوى القفال )    ٧( 



 

املعقود له إما مطلقاً كمـا   )١(] بتعدد [ وهذا منهما يدل على أما قائالن 
وإما يف طرف الشراء لكنا حكينا عن الروياين عن القفـال   )٢(قال أبو زيد 

القفـال قال ذلك تفريعاً علـى التعـدد ،    )٣(] فلعل [ فوافقه أيب إسحاق 
يف هذا املوضـع   )٥(والروضة  )٤(وقـد تكـرر هـذا الفرع يف الرافعـي 

ذكره وذكر احلكـم   )٦(غوي يف التهذيب بعبارتني واحلاصل على ذلك أن الب
/ فيه يف الرد ثُم أعاده ألجل الكالم يف اإلرش وغري عبارته فذكرمها الرافعي 

 .بالعبارتني وذكر حكم الرد يف املوضعني ] ب١١/م[

وكال واحداً ببيع عبد هلما أو أحد الشريكني صاحبه  :الفرع الثاين 
لرابع ليس للمشتري رد نصـيب  واحد فعلى األول وا )٧(] كل [ فباعه من 

وكل اثنني ببيع عبده فباعـاه  : الثالث .  )٨(أحدمها وعلى بقية األوجه جيوز 
،  )٩(من واحد فعلى األول والرابع له رد نصيب أحدمها وعلى بقية األوجـه ال  

وكال واحداً يف بيع عبد وأخران واحداً يف شـرائه فعلـى األول ال   : الرابع 
هلما أن يردا علـى أحـد   : والرابع  )١١(] الثالث [ لى وع )١٠(جيوز التفريق 

البائعني نصف العبد وألحدمها رد النصف عليهما وله رد الربع على أحدمها 
                                                 

 " .ل " سقطت من )    ١( 

 ) .٣/٤٤٣(التهذيب : ينظر )    ٢( 

 " .م " سقطت من )    ٣( 
 ) .٢٩٠-٨/٢٨٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر )    ٤( 
 ) .٤٣٢-٣/٤٣١(روضة الطالبني : ينظر )    ٥( 
 ) .٤٥٤-٤٥١و  ٤٤٣-٣/٤٤٠(التهذيب : ينظر )    ٦( 
 " .ل " سقطت من )    ٧( 
 ) .٨/٢٨٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٨( 
 ) .٨/٢٩٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٩( 

 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ١٠( 

 .والثاين " م " يف )    ١١( 



 

وعلى الثالث هلما أن يردا نصيب أحد البائعني وليس ألحـدمها االنفـراد ،   
وعلى اخلامس لكل منهما رد حصته ال نصفها وعلى قول القفال يفرق بني 

  باع وكيال واحد وكيلي آخر فعلى األول جيـوز  : جلهل ، اخلامس العلم وا
وعلى الوجوه األخرى ال جيوز ، واألمر كما قـال   )١(التفريق قال الرافعي 

اشترى : على الثاين مطلقاً وأما على بقية الوجوه فيظهر مما تقدم ، السادس 
 .ال ية األوجه اثنان لواحد من واحد فعلى األول والثالث له رد النصف وعلى بق

البائع واملشتري أما أن يتحدا أو يتعددا أو يتحد البائع فقط  :فائدة 
أو عكسه فهذه أربع صور إذا عقدا بأنفسهما وإن وكال فأمـا أن يتحـد   
وكيالمهـا أو يتعـددا أو يتحـد وكيل البائع أو وكيل املشتري فهذه أربع 

شرة وإن وكـل البـائع   مضروبة يف األربع األوىل تبلغ ست ع )٢(] صور [ 
وحده فيبلغ من احتاده وتعدده واحتاد وكيله وتعدده واحتاد املشتري وتعـدده  
مثان صور وإن كل املشتري وحده فكذلك فهذه ست وثالثون صوره مـع  

وبدونه صارت اثنني وسبعني واملبيـع ال أثـر   ] ب٢٤٣/ل/ [تفصيل الثمن 
يب فيبلغ حبسب تعدده واحتاد لتعدده يف تعدد الصفقة لكن له أثر يف الرد بالع

مائة وأربعة وأربعني وأحكامها تعرف مما ذكرناه وكلها إذا جـرى العقـد   
 .  )٣(] واهللا أعلم [ بصيغة واحدة 

 

 

 

                                                 
 )١    (موع فتح العزيز مطبوع مع ا)٨/٢٩٠. ( 

 " .ل " سقطت من )    ٢( 

 " .م " سقطت من )    ٣( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )١(باب اخليار 

أو  )١(وخيار نقيصه ، فاألول سببه الس  )٢(خيار ترو : وهو نوعان 

                                                 
 . من االختيار بني شيئني ، فاختار أحدمها : اخليار يف اللغة )    ١( 
 ) .٧١ص) (خري/مادة(؛ املصباح املنري ) ٢/٦٥١) (خري/مادة(الصحاح  
 " .طلب خري األمرين من إمضاء العقد أو فسخه : " ويف الشرع  
؛ ) ٤/٥٢٤(بدائع الصـنائع  : ؛ وينظر ) ٢/٤٦(؛ أسىن املطالب ) ٢/٥٨( احملتاج مغين 

؛ وشرح ) ١/٣٦٥(؛ شرح حدود ابن عرفة ) ٥/٢٠(؛ والذخرية ) ٤/٣(تبيني احلقائق 
 ) .٢/٣٥(منتهى اإلرادات 

مـن  وهو ما يتعاطاه املتعاقدان باختيارمها وشهوما : وكثري من الكتب جتعله خيار تشه )    ٢( 
ـ . غري توقف على فوات وصفه وبعضهم اآلخر مساه خيار كروي  ا أما خيار النفيصه فم

 .) ١(هامش ) ٥٧٥ص(كان بسبب العيب وسيأيت 

رو
 الت
يار
خ

 



 

يب إسحاق خبيار الس وعند ابن أيب الشرط ، وأما خيار الرؤية فيلحق عند أ
سببه فوات أمر مظنون فمنه خيـار العيـب   : هريرة خبيار العيب ، والثاين 

والتصرية واخللف والفلس واملراحبة والتحالف واختالط الثمار وتلقي الركبان 
واجلواز يف مجيعها عارض واألصل اللزوم مبعىن أنه الغالب أو أن العقد بوضعه 

وجهني يف أن خيار الس ملحق خبيـار   )٢(وذكر املاوردي  يقتضي اللزوم
 .التنقاد النفس هلا  )٣(] تفاريع [ العيب أو خبيار قبول اإلجياب وفرع عليهما 

. إن خيار الشرط مل جيره أحد جمرى خيار القبول : وقال ابن الرفعة 
البيعـان  : "  لقولـه   )٤( )يثْبت خيار الْمجلسِ في أَنواعِ الْبيعِ ( قال 

ما " : ، ويف لفظ  )٥(متفق عليه  "بِالْخيارِ ما لَم يتفرقا أَو قَالَ حتى يتفرقَاَ 

                                                                                                                        
؛ مغـين  ) ٣/٤٣٣(؛ روضة الطالبني ) ٨/٢٩١(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر  

 ) .٢/٤٠٠(؛ فتح اجلواد ) ٢/٥٨(احملتاج 
حمضة من بيع وسلم وصرف وإجارة ، ال فيما يسـتعقب عتاقـه    فيثبت يف كل معاوضة)    ١( 

 .كشراء القريب وشراء العبد نفسه ، وال يثبت فيما ال يسمى بيعاً 
 ) .٨/٢٩١(فتح العزيز مطبوع مع اموع ؛ ) ٣٧-٦/٣٢(احلاوي  

 ) .٦/٤١(احلاوي : ينظر )    ٢( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٣( 
 ) .٢/٥٨(املنهاج )    ٤( 
؛ ) ٢/٢٦٧) (٢١٠٨(مل جيوز اخليار ، رقـم  : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٥( 

؛ ) ٢/٦٢٨) (٢١١٠) (٢١٠٩(إذا مل يوقت يف اخليار ، هل جيوز البيع ، رقم : وباب 
) ١٥٣١(ثبـوت خيـار الـس للمتبـايعني     : صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب 

؛ سـنن أيب  ) ٦٢١ص) (١٥٣٢(البيع والبيعان ، رقم الصدق يف : ؛ وباب ) ٦٢٠ص(
؛ سنن ابـن  ) ٤/١٦٦) (٣٤٤٨(خيار املتبايعني ، رقم : داود ، كتاب البيوع ، باب 

؛ سنن النسائي ، ) ٣/٢٩) (٢١٨١(البيعان باخليار ما مل يتفرقا ، رقم : ماجه ، كتاب 
؛ حتفة األحوذي ) ٧/٢٤٧(وجوب اخليار للمتبايعني قبل افتراقهما : كتاب البيع ، باب 

ما جاء يف البيعان باخليار مـا مل يتفرقـا   : بشرح جامع الترمذي ، أبواب البيوع ، باب 
 .وهو طرف من حديث ) ٤/٣٧٤) (١٢٦٣(

ار 
خي

س
ل
ا

 



 

أَو يكُـونُ   )١(] قَالَ [ لَم يتفرقَا أَو يقُولُ أَحدهما لصاحبِه اختر ، وربما 
فَإِنْ خير أَحدهما اآلخر فَتبايعا علَى ذَلـك  " : ظ ويف لف )٢( "بيع الْخيارٍ 

 ، عيا الْبمهنم داحو كرتي لَما وعايبأَنْ ت دعقَا بفَرإِنْ تو ، عيالْب بجو فَقَد
 عيالْب بجو ويف لفظ  )٣( "فَقَد "اخل عيقَا إِالَّ برفتت ا لَموكل ذلـك   "يارِ م

إال بيع : وقوله  "حتى يتفَرقَا من مكَانِهِما  )٥(" ويف البيهقـي  )٤(متفق عليه 
إال بيعاً ختايرا بعده فال يستمر اخليار إىل التفرق ، : بيع اخليار ، قيـل معناه 

إال : واألصحــاب ، وقيــل    )٦(وهذا التفسري هو األصح عند الشافعي 
                                                 

 .يقول " ل " يف )    ١( 
إذا مل يوقت يف اخليار ، هل جيوز البيع ، رقـم  : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٢( 

)٢/٦٢٨) (٢١٠٩. ( 
إذا خري أحدمها صاحبه بعد البيع فقد وجـب  : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٣( 

ثبوت خيار الس : ؛ صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب ) ٢/٦٢٦) (٢١١٢(البيع 
 .واللفظ ملسلم ) ٦٢٠ص) (١٥٣١(للمتبايعني ، رقم 

) ٢١١٠(باخليار ما مل يتفرقـا ، رقـم    البيعان: صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٤( 
؛ سنن ) ٦٢١ص(ثبوت خيار الس : صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب ) ٢/٦٢٦(

؛ سـنن  ) ٤/١٦٦) (٣٤٤٨(خيار املتبايعني ، رقـم  : أيب داود ، كتاب البيوع ، باب 
) ٧/٢٤٨(ذكر االختالف على نافع يف لفظ حديثـه  : النسائي ، كتاب البيوع ، باب 

 .أجده ذا اللفظ عند أيب داود وابن ماجه ومل 
إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا وكانا مجيعاً أو " وما وجدته عنه )    ٥( 

خيري أحدمها صاحبه فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعـا ومل  
 =" .يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع 

املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا إال بيـع اخليـار   : السنن الكربى ، كتاب البيوع ، باب = 
)٥/٢٦٩. ( 

معنيني أظهرمها عند أهل العلم " إال بيع اخليار  واحتمل قول رسول اهللا : " حيث قال )    ٦( 
عـل  إذا ج العلم باللسان وأوالمها مبعىن السنة واالستدالل ا والقياس أن رسول اهللا 

اخليار للمتبايعان اللذان عقدا البيع حىت يتفرقا إال بيع اخليار ، فإن اخليـار إذا كـان ال   
ينقطع بعد عقد البيع يف السنة حىت يتفرقا وتفرقهما هو أن يتفرقا عن مقامهمـا الـذي   
يتبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخري ، وكان موجوداً يف اللسان والقياس إذا كـان البيـع   

ء بعد البيع وهو الفراق ، أن جيب بالثاين بعد البيع فيكون إذا خـري أحـدمها   جيب بشي



 

اخليار ، وهو وجه ألصـحابنا ،   )٢(] نفـي [ فيـه  )١(] شـرط [ بيعـاً 
] أ١٢/م/ [إال بيعاً شـرط  : واالستثناء ذين التفسريين من املنطوق ، وقيل 

فال ينقطع بالتفرق فيكون استثناء من املفهوم ، ويقول به مـن   )٣(فيه اخليار 
ناء إذا ورد إن االستث: ، وقال  )٤(ينكر خيار الس وأنكره الشيخ أبو حامد 

الَ صالَة " : بعد نطق له مفهوم عاد إىل النطق ال إىل املفهوم ، وقال يف مثل 
الَ صـالَةَ إِالَّ  " ا أنه نفي ال إثبـات ويف  ـق أصحابنـاتف )٥( "بِغيرِ طُهورٍ 

نفي ال إثبات ، واملذهب : اختلفوا على وجهني ، منهم من قال  )٦( "بِطُهورٍ 
 )٧(] هذا [ إال أن يتفرقا إال أن يتخايرا صح : فلو قال هنا أنه نفي وإثبات ، 

                                                                                                                        
صاحبه بعد البيع كان اخليار جتديد شيء يوجبه كما كان التفرق جتديد شيء يوجبـه ،  

 " . ولو مل يكن فيه سنة بينه مبثل ما ذهب إليه كان ما وصفنا أوىل املعنيني أن يؤخذ به 
 ) .٤-٣/٣(األم  
هو استثناء مـن  : إال بيع اخليار ، فقال اجلمهور وبه جزم الشافعي : " حجر  وقال ابن 

امتداد اخليار إىل التفرق ، واملراد أما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ 
اتفـق  : قال النـووي  . وبطل اعتبار التفريق ، فالتقدير إال البيع الذي جرى فيه التخاير 

 . رجيح هذا التأويل ، وراوية الليث ظاهرة جداً يف ترجيحه أصحابنا على ت
 ) .٥/٦١(فتح الباري  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ١( 
 " .ل " حتت السطر من  )    ٢( 
 ) .٥/٦١(؛ فتح الباري ) ٩/٢٢٢(اموع )    ٣( 
ب البيع ، فـإذا أحضـره   ألنه هو ممن نقل قول الشافعي بأن خيري البائع املشتري بعد إجيا)    ٤( 

 .فاختار البيع ليس هلما خيار بعد ذلك يف فسخ البيع وإن مل يتفرقا 
 ) . ٩/٢٢٣(اموع  

صحيح وله شاهد يف ) ٥٩(فرض الوضوء ، رقم : سنن أيب داود ، كتاب الطهارة ، باب )    ٥( 

لفظ ب) ١١٩ص) (٢٢٤(وجوب الطهارة للصالة ، رقم : مسلم ، كتاب الطهارة ، باب 
 . "ال تقبل صالة بغري طهور " 

 .هذا احلديث روته عائشة ويف إسناده عمرو بن مشر متروك وجابر اجلعفي وهو ضعيف )    ٦( 
 .؛ املوسوعة الشاملة ) ١/٤٦٩(نيل األوطار  

 " .م " طمس يف )    ٧( 



 

احلديث ، مث قال وليس هلذا عندنا حـد   )١(التفسري ، وروى مالك يف املوطأ 
ه أشـار  ـض أصحابـال بعـه ، فقـول بـر معمـروف ، وال أمـمع

ورد بأن ابن املسـيب   )٣(ى نفي خيار الس ـعل )٢(ة ـاع املدينـإىل إمج
ومل مل يرو عن أحد  )١(أجل فقهاء املدينة نصا على العمل به  )٤(هاب وابن ش

                                                 
عـتني ، رقـم   ما جاء يف بيع اخليار يف اختالف البي: موطأ مالك ، كتاب البيوع ، باب )    ١( 

)٢/٣٧٩) (٢٦٦٤. ( 
إمجاع أهل املدينة حجة عند املالكية ، إذا كانوا من الصحابة والتابعني دون غريهم ، كما )    ٢( 

: واختلفوا يف املراد يف كونه حجة ، فمنهم من قال : نبه على ذلك ابن احلاجب ، قال 
ومنـهم   وال الرسول املراد أن روايتهم راجحة على رواية غريهم ؛ لكوم أخرب بأح

يف املنقوالت املشتهرة خاصة ، كـاآلذان واإلقامـة    املراد أن إمجاعهم حجة: من قال 
 . واستدلـوا لقوهلـم بأدلـة كثيـرة وقـد رد عليهـا ورجح ذلك القرايف

 ) .٢/٧٥٤(؛ اية السول ) ٣٣٤ص(شرح تنقيح الفصول : ينظر  

خليار بالشرط ال بالس للفقهاء السبعة والبن حبيـب  فا: " ويف ذلك يقول ابن احلطاب )    ٣( 
هو بالس حلديث املوطأ ومعىن خيار الس أن ثبت اخليار للمتبايعني مدة جلوسـهما  
معاً حىت يتفرقا ، واحلديث الذي أشار إليه هو ما رواه مالك يف املوطأ عن ابـن عمـر   

ل واحد منهما على صاحبه باخليار املتبايعان ك قال رسول اهللا : رضي اهللا عنهما قال 
ما مل يتفرقا إال ببيع اخليار ، ومثله يف البخاري ومسلم ، وينسب ابن احلاجب احلـديث  

إن مالكاً مل يبلغه احلديث بل علمه ورواه ونبـه  : للموطأ لينبه على أنه ال ينبغي أن يقال 
املوطأ وليس هلذا حـد   على أنه إمنا ترك العمل به ملا هو أرجح عنده ، فقد قال عقبة يف

. يريد أن فرقتهما ليس هلا وقت معلـوم  : معروف وال أمر معمول به ، قال ابن العريب 
 =وهذه جهالة يقف البيع عليها فيكون كبيع املالمسة واملنابذة وكالبيع إىل أجـل : قال 

 جمهول فيكون بيعاً فاسداً ، وهلذا عدل عن ظاهر احلديث الفقهاء السبعة وغريهم مـن =
 " .السلف 

 ) .٣١٠-٤/٣٠٩(مواهب اجلليل  

حممد بن مسلم بن عبيد بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن احلارث ابن زهـرة ابـن   )    ٤( 
أحـد  ) هـ١٢٥-٥٠(كالب ابن مرة القرشي الزهري الفقيه ، أبو بكر احلافظ املدين 
، وهو من رؤوس الطبقة  األئمة األعالم وعامل احلجاز والشام ، متفق على جاللته واتفاقه

 .الرابعة



 

علـى   )٢(ك تركه ، إال عن ربيعـة  ـل مالـة قبـل املدينـن أهـأحد م
يف عصر مالك ينكر على  )٣(وكان ابن أيب ذئب ] أ٢٤٤/ل/ [. خالف عنه 

وهذا القائل محل قول مالك املذكور على بيع اخليار ، وهو  )٤(مالك إنكاره 
أي ال يتقيد بثالثة أيام ويكون إنكار مالك خليار الس ألمر : خيار الشرط 

أيضاً خيار الس ، وتعلق املالكيـة   )٥(آخر غري اإلمجاع ، وأنكر أبو حنيفة 
أكثرها تشعيب ال حاصل له ، ويف :  )١(واحلنفية بأمور ، قال ابن عبد الرب  )٦(

                                                                                                                        
-٩/٣٩٥(؛ ذيب التهـذيب  ) ٢/١٣٣(؛ تقريب التقريب ) ٨/٧١(اجلرح والتعديل  

٣٩٨. ( 

ابن املسيب وابن شهاب وابن أيب ذئب من أهل املدينـة واحلسـن    –وهذا منقول عنهما )    ١( 
 .البصري واألوزاعي وابن جريح 

 ) .٥/١٩٧(؛ نيل األوطار ) ٧/١٥(األعالم بفوائد عمدة األحكام : ينظر  

 ) .٢٠/٢٢٧(ينظر قوله يف االستذكار )    ٢( 

حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب ، أبو احلارث القرشي العـامري  )    ٣( 
: أحد األئمة األعالم ، صاحب اإلمام مالك ، قال اإلمام أمحد عنه ) هـ١٥٩ت(املدين 

، وهو أصلح وأروع وأقوم باحلق من مالك ، وهو من عباد املدينـة  ويشبه بابن املسيب 
 .وقرائهم وفقهائهم 

 ) .٢/٦١(؛ الكاشف ) ٥٢ص(؛ طبقات الشريازي ) ٤٠ص(مشاهري علماء األمصار  

: وقد أغلظ ابن أيب ذئب على مالك ملا بلغه خمالفة احلديث بعبارات مشهورة حىت قـال  )    ٤( 
 .ع أهل املدينة ؟ يستتاب مالك ، فأين إمجا

 ) .٧/١٥(األعالم بفوائد عمدة األحكام  

ٱٰ{: إن خيار الس ليس بثابت عندهم مستدلني بقوله تعاىل : حيث قالوا )    ٥( 
אאٰۤאٱٰٰא

{  ] فأباح اهللا سبحانه وتعاىل األكل بالتجارة عن ] ٢٩: سورة النساء ، من آية

 .تراض مطلقاً عن قيد التفرق عن مكان العقد 
 ) .٤/٤٧٣(بدائع الصنائع  

 ) .٣١٠-٤/٣٠٩(مواهب اجلليل )    ٦( 



 

                                                                                                                        
واحلنفيني مـن االحتجـاج    قد أكثر املتأخرون من املالكني: حيث تعقب مذهبهما قائالً )    ١( 

ملذهبهما يف رد هذا احلديث مبا يطول ذكره ، وأكثره تشعيب ، ال حيصل منه على شيء 
الزم ال مدافع له ؛ ومن مجلة ذلك أم نزعوا بالظواهر ، وليس من أصـل مذهبـهم ،   

: وا قـال ) ] ١(من آيـة  : املائدة [  }א{ : فاحتجوا بعموم قوله تعاىل 

مـنِ ابتـاع   " وهذان قد تعاقدا ، ويف هذا احلديث إبطال الوفاء بالعقد ؛ وبعموم قول 
 وفَيِهستى يتح عهبِياماً فالَ يبيع الطعام : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب [  "طَع

بطالن بيع : ؛ صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب ) ٢/٦٣٤) (٢١٣٥(قبل أن يقبض 
فقد أطلق بيعه إذا استوفاه مثل التفريق : قالوا . ] ) ٦١٨ص) (١٥٢٥(يع قبل القبض املب

وبعده ، وبأحاديث كثرية مثل هذا ، فإا إطالق البيع دون ذكر التفرق ، وهذه ظواهر 
واحتجوا أيضاً بلفظ رواه عمرو . وعموم ، ال يعترض مبثلها على اخلصوص والنصوص 

البيعان بِالْخيارِ ما لَم يتفرقَا ، " : أنه قال  عن النيب  بن شعيب عن أبيه ، عن جده ،
فهذا يدل على أنه قد مت البيع : قالو  "والَ يحلُّ لَه أَنْ يفَارِق صاحبه خشيةَ أَنْ يستقيلَه 

د يكـون  ق: وقالوا . بينهما قبل االفتراق ، ألن اإلقالة ال تصح إال فيما قد مت من البيوع 
كعقد النكاح وشبهه ، وكوقوع الطالق الذي قد مسـاه اهللا فراقـاً ،    –التفرق بالكالم 

والتفريق بالكالم يف لسان العرب معروف أيضاً ، كما هو األبدان ، واعتلوا بقول اهللا عز 

 ) ]١٣٠(مـن آيـة   : النساء [  } א{: وجل 

) ١٠٥(من آية : آل عمران [  }אאאא{ : وقوله 

وملا كان االجتماع باألبـدان ال يؤثر يف البيع ، كذلك االفتراق ال يـؤثر يف  : ، قالوا ] 
وال يقـال  :  املتساوميني ، قال" املتبايعان باخليار : "  إمنا أراد بقوله : البيع ؛ وقالوا 

يسميا متبـايعني  = =هلما متبايعان ، إال ما داما يف حال فعل التبايع ، فإذا وجب البيع مل
وإمنا يقال كانا متبايعني ، مثل ذلك املصلي ، واآلكل والشارب ، والصائم ؛ فإذا انقضى 

، أو فعله ذلك ، قيل كان صائماً ، وكان آكالً ، ومصلياً ، وشارباً ؛ ومل يقل إنه صائم 
ه له يف األحكام ـمصل ، أو آكل أو شارب إال جمازاً ، أو تعريفاً واتساعاً ، وهذا ال وج

فهذا يدل على أنه أراد بقوله البيعان باخليار ما مل يتفرقا ، واملتبايعان باخليار ما : ؛ قالوا 
يف  فإذا بعتك بعشرة ، فللمشتري اخليـار يف القبـول  : ، قال  –املتساومني  –مل يتفرقا 

إنه خرب آحاد : الس قبل االفتراق ، وللبائع الرجوع يف قوله قبل قبول املشتري ، وقالوا 
. 

 ) .١٤،  ١٤/١١(التمهيد : ينظر 



 

قـال   "يفَارِق صاحبه خشيـةَ أَنْ يستقيلَه والَ يحلُّ لَه أَنْ " :  )١(السنن 
، قـال   )٢(لو ثبت اخليار مل حيـتج إىل اإلقالـة   : حسن ، قالوا : الترمذي 
: ، وقوله  )٣(عرب باإلقالة عن الفسخ ؛ ألن املفارقة ال متنع اإلقالة : أصحابنا 

وإال فهو باطل  ، وإن مل يكن وجهه الندب ، )٤(قال ابن عبد الرب " ال حيل " 
باإلمجاع على أن له أن يفارقه لينفذ بيعه وال يقيله إال أن يشاء ، وقال الشيخ 

ما ال حيل له فعله وهو أنه إذا عقد البيع فله  )٥(] إىل [ إنه يتوجه : أبو حامد 
اخليار فال حيل له أن جيلسه ويفارقه حىت يلزم البيع ، وفيما قاله الشيخ أبـو  

 . )٦(يظهر جوازه ذلك أيضاً لفعل ابن عمر  حامد نظر ، والذي

 )٨(والسلَمِ والتوليـة   )٧(] وبيعِ الطَّعامِ بِالطَّعامِ [ كَالصرف ( قال 

                                                 
؛ حتفة ) ٤/١٦٦) (٣٤٥٠(خيار املتبايعني ، رقم : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب )    ١( 

جاء يف املبيعان باخليار ما مل يتفرقا ما : األحوذي بشرح الترمذي ، أبواب البيوع ، باب 
هذا حديث حسن ، ومعىن هذا ، أن يفارقه بعـد  : وقال الترمذي ) ٤/٣٧٧) (١٢٦٥(

البيع خشية أن يستقيله ، ولو كانت الفرقة بالكالم ، ومل يكن له خيار بعد البيـع ، مل  
 . يكن هلذا احلديث معىن 

 ) .٤٣-٦/٤٢(وي احلا؛ و) ١٤،  ١٤/١١(التمهيد  :ينظر )    ٢( 
 ) .٧/١٦(األعالم بفوائد عمدة األحكام : ينظر )    ٣( 
 ) .١٤،  ١٤/١١(ينظر التمهيد )    ٤( 
 .فيما إىل " ل " يف )    ٥( 
 .فعل ابن عمر أنه كان إذا بايع رجالً فأراد أن ال يقيله ، قام فمشى هنية ، مث رجع إليه )    ٦( 
) ١٥٣١(ثبوت خيار الس للمتبايعيني ، رقـم   :صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب  

 ) .٦٢٠ص(
 .وبيع الطعام " ل " يف املنهاج والطعام بطعام ويف )    ٧( 
بيع يف سائر شروطه ؛ كالتقابض يف الربوي : أصلها تقليد العمل ، وعقد التولية : التولية )    ٨( 

يع أحكامه مـن جتديـد   والقدرة على التسليم ؛ ألن حد البيع صادق عليه ، وترتب مج
 . شفعة إذا كان املبيع شقصاً مشفوعاً عفا عنه الشفيع يف العقد األول 

 ) .١٠١-٢/١٠٠(مغين احملتاج  



 

باملعاوضـة عـن صـلح     )٢(] احترز [  )١( )والتشرِيك وصلْحِ الْمعاوضة 
يف كالمه إذا صـاحل   ، فال خيار فيه ؛ ألنه إبراء أو هبة ، ودخل )٣(احلطيطة 

، والصلح عن دم العمد ،  )٥(وحكمه حكم اإلجارة وسيأيت  )٤(على منفعة 
، وما عدا ذلك ثبت فيـه   )٦(، وال خيار فيـه صـرح به القاضي حسني 

وقد ترددوا فيمن حلف ال يأكل مما اشتراه زيد ، فأكـل   )٧(] قطعاً [ اخليار 
] بشـراء  [ ال يسمى يف العرف مما صاحل عليه ، واألصح عدم احلنث ؛ ألنه 

وإن جعلنامها تبعاً ألجـل  [  )٩(وال حينث مبا حصل له بالقسمة أو اإلقالة  )٨(

                                                 

 ) .٢/٥٨(املنهاج )    ١( 

إما جائزة من الطرفني ؛ كالوكالة والشركة والوديعـة  : خيار الس يف العقود ، وهي  
حدمها كالضمان والرهن والكتابة فال خيار فيهـا  والعارية والقراض واجلعالة ، وإما من أ

واردة علـى  : كلها ؛ ألنه متمكن من الفسخ مىت شاء ، أما العقود الالزمة وهي نوعان 
العني وواردة على املنفعة فاألول كالبيع والصرف والسلم والتولية وحنوه يثبت فيها اخليار 

 .مع التفصيل على كل منهما على ما سيأيت 

 ) .١٧٦-٩/١٧٥(موع ا: ينظر  

 .احترزنا " م " يف )    ٢( 

 ) .حطائط ( ما حيط من مجلة احلساب ، فينقص منه واجلمع : احلَطيطةُ )    ٣( 

بأن يدعي عليه ألفاً ، فيقر له ا ، : وصورا ) . ١/١٨٢) (حطط/مادة(املعجم الوسيط  
 .) ٢/٢٦(الوسيط . مث يربئه من بعضها ويأخذ منه الباقي 

 ) .٢/٥٨(؛ مغين احملتاج ) ٢/٢٦(؛ الوسيط ) ٦/٢٩٣(احلاوي )    ٤( 

 .من البحث ) ٥٣٧ص(ينظر )    ٥( 

 ) .٢/٥٨(ينظر قوله يف مغين احملتاج )    ٦( 

 " .ل " سقطت من )    ٧( 
 .بشراء " ل " يف )    ٨( 
يد ، فاشترى زيـد  ال يأكل من طعام اشتراه ز: وإن حلف : " ويف ذلك يقول العمراين )    ٩( 

حنث ، ألن زيداً اشترى : قال ابن الصباغ . طعاماً ، مث باع نصفه ، فأكل منه احلالف 
 .مجيعه 



 

وإن  )١(] إن جعلنامها فسخاً فال خيـار  : االسم ، وها هنا قالوا يف اإلقالة 
إن مل يكن فيها رد ، فإن خريت بالتراضي  )٢(] القسمة [ جعلنامها تبعاً ثبتت 

:  )٤(، والبغـوي   )٣(بيع ، قال الرافعي : إفراز مل يثبت ، وإن قلنا : فإن قلنا 
بأا : ، وعلله اإلمام  )٥(فكذلك يف األصح ، وهو اختيار صاحب التقريب 

ال تسمى بيعاً ، وليست عقد منشأ ، وإمنا هلا حكم البيع يف بعض القضايا ، 
اإلجبار ينايف اخليـار  ؛ بأنه لو امتنع منها ألجرب عليها ، و )٦(وعلله البغوي 

                                                                                                                        
. وإن باع زيد طعاماً ، فاستقال فيه ، أو صاحل على طعام من دعوى ، فأكل منه احلالف  

،  إذا ورث زيد طعاماً هو وغريه ، وقاسم شـركاءه : مل حينث وكذلك : قال الطربي 
إما بيع ، فإمنا ذلك بيـع مـن   : مل حينث احلالف ، سواء قلنا .. وأكل مما حصل لزيد 

فليس ببيع ، وكذلك الصـلح ـذا   : طريـق احلكم ، وأما من طريق االسم واحلقيقة 
 " .املعىن 

 ) .١٠/٥٧٢(البيان  
 " .ل " سقطت من )    ١( 
 .والقسمة " م " يف )    ٢( 
تقامسوا : لالقْتسام ، كالقدوة لالقتداء ، وهي اسم لالقتسام ويقال اسم : وهي يف اللغة  

 .املال بينهم واقتسموه مبعىن قسموه ، وهو مبعىن متيز بني احلقوق الشائعة بني القامسني 
 ) .٢٧٢ص(أنيس الفقهاء  
 وأما القسمة إن كان فيها رد ، فهي بيع يثبت اخليار ، وإن مل: " ويف ذلك يقول البغوي  

إن كان باجلرب والقرعة ، فال خيار فيها ؛ ألن اجلرب ينفي اخليـار ،  : يكن فيها رد ؛ نظر 
: إن قلنـا  : وإن كان بالتراضي ، فينبين على أن القسمة بيع أو إفراز حق ؟ فيه قـوالن  

 : بيع ، ففيه وجهان : إفراز حق ، فال يثبت فيها اخليار ، وإن قلنا 
 .كسائر البيوع  أحدمها يثبت فيها اخليار ؛ 
ال يثبت ؛ ألن هذه قسمة لو امتنع منها جرب عليهـا قهـراً ،    –وهو األصح : والثاين  

 .واجلرب ينايف اخليار 
 ) .٣/٢٩٤(التهذيب  

 ) .٨/٢٩٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 ) .٣/٢٩٤(التهذيب )    ٤( 

 .) ٦(هامش ) ٢٢٢ص(رمجته سبق ت)    ٥( 

 ) .٣/٢٩٤(ذيب الته)    ٦( 



 

وابـن الصـباغ    )١(والذي جزم به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيـب  
إن جعلناها بيعاً ، وجعل القاضي حسـني   )٣(أنه يثبت اخليار  )٢(واجلرجاين 

حمل هذا اخلالف إذا كانت القسمة يف جانب واحد ، وجزم إذا أخذ هـذا  
ت باإلجياز فال خيار هكذا أطلقـه  جانباً وهذا جانباً بثبوت اخليار ، وإن جر

؛  )٥(وفـي الطالب وجهان  )٤(] للمجرب [ ال خيـار : األكثرون ، وقال املتويل 
؛ كالشفيع مع املشتري وصورة جرياا باإلجبار أن يكـون باحلـاكم ،    )٥(

، فإن كـان   )٦(ولذلك عبارة الشيخ أيب حامد وغريه أنه إذا خرجت القرعة 
ر ، وإال يثبت اخليار على قول البيع ، وإن كـان  القاسم هو احلاكم فال خيا

 )٧(أنه يثبت اخليار ، وقال املـاوردي  ] ب١٢/م/ [فيها رد أطلق اجلمهور 
: فيما حكاه ابن الرفعة عنه ، هل تدخل القرعة ؟ فيها وجهان فـإن قلنـا   

تدخل فإن كانت من احلاكم فال ، وإن كانت من قبلهم تثبــت بعــد   
أو خيـار جملس ] ب٢٤٤/ل/ [ار عيب على الفور القرعـة ، وهل هو خي
وما ذكره غريب والصواب ثبوته وأنه خيار جملس : إىل أن يتفرقا ؟ وجهان 

، فـإن   )٨(، ولو باع مال ولده من نفسه أو بالعكس ثبت اخليار يف األصح 

                                                 
 ) .٦٢ص(التعليقة الكربى )    ١( 

 ) .٢/٥٩(ينظر قول الفقهاء يف مغين احملتاج )    ٢( 

 ) .٩/١٧٨(اموع )    ٣( 
 .للجرب " ل " يف )    ٤( 
 ) .٩/١٧٨(اموع )    ٥( 
ـ : يقال : من االستهام ، قال األزهري : القُرعةُ )    ٦(  مونه أقرعت بني الشركاء يف شيء يقس

 .فاقترعوا عليه وتقارعوا فقرعهم فالن وهي القرعة 
 ) .١٩٠ص) (قرع/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/٨٨(ذيب األمساء واللغات  

 .ومل أجد ما نسبه ابن الرفعة إىل املاوردي يف احلاوي ، واإلقناع )    ٧( 

اخلرب ورد على الغالـب  ألنه أقيم مقام الشخصني يف صحة العقد فكذلك يف اخليار ولفظ )    ٨( 
فكذا هـذا يثبت للويل خيار وللطفل خيار والويل نائب عنه ، فإن ألزم لنفسه وللطفـل  



 

ألزم لنفسه وللطفل لزم ، أو لنفسه بقى للطفل ، وإذا فارق الـس لـزم ،   
زم إال باإللزام ، وال خيار يف بيع العبد من نفسه على الصـحيح  ال يل: وقيل 

، وال يف شراء اجلمد يف شدة احلر على أحـد   )١(الذي قطع به اإلمام وغريه 
يف إجارة العني وبيع الغائب إذا صـححناه   )٣(ومها كالوجهني  )٢(الوجهني 

عقب :  وقيل )٤(] على األصـح [ يثبت فيه خيار الس هلما عقيب العقد 
 )٥(] عقب الرؤية وقيل : للبائع فقط ، عقيب العقد ، وقيل : وقيل [ الرؤية 

، ولو اشترى من شهد حبريته ، فثالثـة أوجه ، أصحهما يثبت  )٦(ال يثبت 
يصح العقد ففـي  : ، ولو بقي خيار الس ، وقلنا  )٧(للبائع دون املشتري 

: ترى من يعتق علَيه فَإِنْ قُلْنـا  ولَوِ اش( ثبوت خيار الس وجهان ، قال 
 اريا الْخ؛ فَلَهم قُوفوم ع أَوائارِ للْبينِ الْخمي زف لْكلوجود سببه  )٨( )الْم

                                                                                                                        
لزم ، وإن ألـزم لنفسه بقي اخليار للطفل فإذا فارق الس لزم العقد يف أصح الوجهني 

 .ال يلزم إال باإللزام ؛ ألنه ال يفارق نفسه وإن فارق الس ) والثاين ( 

 ) .٨/٢٩٥(العزيز مطبوع مع اموع  فتح 

 ) .٨/٢٩٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 

 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٢( 
 :ثبوت خيار الس فيها : الوجه األول )    ٣( 
وذا القول قال االصطخري وابن القاص وعلال لذلك ؛ بأا معاوضة الزمة كالبيع بل  

 . ع هي ضرب من البيو
 .ال يثبت : والوجه الثاين  
ألن عقد اإلجارة مشتمل على الغرر ؛ ألنه عقد على معدوم ، واخليار غرر فال يضم غرر  

 .إىل غرر وذا قال أبو إسحاق وابن خريان 
 ) .٨/٢٢٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٤( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٥( 
 ) .٢/١٠٢(الوسيط )    ٦( 

 ) .٢/٤٠٠(؛ فتح اجلواد ) ٢/٥٩(مغين احملتاج )    ٧( 

 ) .٢/٥٩(املنهاج )    ٨( 
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بال مانع وإن قلنا للمشتري جيرب البائع دونه ترتيالً لشرائـه مرتلـة إعتـاق   
 )٢(] على [ يسقط خياره  )١(لك له املشتري األجنيب يف زمن اخليار على قولنا امل

، وهـذا البنـاء هـو    )٤(، وال يسقط خيار البائع على األصح  )٣(األصح 
ثبوت اخليار هلما على  )٥(الصحيح الذي عليه األكثرون ، وطريقة املاوردي 

؛ ألنه مل يوجد هنا من املشتري إال الرضا  )٦(كل قول ، ومال إليها البغوي 
حكم يثبت عند متام العقد ، وهناك اإلعتاق يدل علـى  بأصل العقد والعتق 

إن املشهور عدم اخليار هلما يعين على كل :  )٧(كمال الرضا ، وقال اإلمام 
، ومىت يعتق إن قلنا ال خيار ،  )٨(قول ؛ ألنه ليس عقد مغابنة ، وتبعه الغزايل 

                                                 
 ) .٩/١٧٦(اموع )    ١( 

 .يف " م " يف )    ٢( 

 ) .٨/٢٩٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 

 ) .٩/١٧٦(اموع : ينظر )    ٤( 

فأما إذا أراد املشتري فسخ البيع يف مدة اخليار ، فإن كان اخليار هلما "  :ويف ذلك يقول )    ٥( 
 " .مجيعاً ، جاز للمشتري فسخ البيع على األقاويل كلها 

 ) .٦/٦٠(احلاوي  
امللك للمشتري ، أنه يثبت به خيار يف شراء القريب ، على : إذا قلنا : " ويف ذلك يقول )    ٦( 

نه ال يعتق يف احلال ؛ ألنه مل يوجد منـه إال الرضـا   إ: على ظاهر املذهب الذي يقول 
 " .بأصل العقد 

 ) .٣/٣١٠(التهذيب  
حيث نقل عنه بأن ال خيار فيه على املشهور ، ألنه ليس عقد مغابنة من جهة املشـتري ؛  )    ٧( 

ألنه وطن نفسه على الغنب املايل ، وأما من جهة البائع ، فهو وإن كان عقد مغابنة لكن 
 =.إىل كونه عتاقه  النظر

 ) .٨/٢٩٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع = 
كل بيع يستعقب عتقاً ، كشراء الوالد وشراء العبد نفسه من سيده ال خيار : " وفيه يقول )    ٨( 

 " .خيار فيه ؛ ألنه ليس عقد مغابنة 
 ) .٢/١٠١(الوسيط  
ذ ، والصحيح ما سبق عن وتابع الغزايل إمامه على ما اختاره ، وهو شا: " وقال النووي  

 " .األصحاب 



 

بالوقف ،  ، فمن حني الشراء ، وإن قلنا باخليار هلما فعند انقضائه ، وإن قلنا
اخليار للبـائع  : فإذا انقضى اخليار يثبت أنه عتق من حني الشراء ، وإن قلنا 

 )١(] هل [ وحده فكذلك على األصح ، والثاين يعتق يف احلال ، وعلى هذا 
يبطل خيار البائع ؟ وجهان كالوجهني يف إعتاق املشتري األجنيب يف زمـن  

بثبوت اخليار هلمـا ، ومل  :  )٣(دين ، وقال األو )٢(اخليار على قولنا امللك له 
، يرى أن امللك يف زمن اخليار للبـائع   )٤(] هو [ خيالف األكثرين يف ذلك وإمنا 

الَ يجزِى ولَد والده إِالَّ بِأَنْ يجِده مملُوكاً فَيشترِيه  : " واستدل بقوله 
 قَهتع٧(وكيع  )٦(] ثنا [ هريرة ، من حديث أيب  )٥(رواه أمحـد يف مسنده  "فَي( 

عنه مرفوعاً ، ورواه مسـلم   )١٠(عن أبيه  )٩(سفيـان عن سهيل  )٨(] ثنا [ 

                                                                                                                        
 ) .٣/٤٣٤(روضة الطالبني  

 " .م " و " ل " يف هامش )    ١( 
 ) .٣/٤٣٤(؛ روضة الطالبني ) ٨/٢٩٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
وصورته إذا كان اخليار للمشتري وقلنا امللك للبائع وأعتقه صـح ،  : وصور ذلك بقوله )    ٣( 

 .قلنا امللك للمشتري صح العقد ومل يتصور إعتاقه ؛ ألنه مبجرد الشراء حراً  ولو: قال 
 ) .٢/١٠١(الوسيط : ؛ وينظر ) ٩/١٧٦(اموع  

 " .م " سقطت من )    ٤( 
 ) .٢/٢٦٣(مسند أمحد )    ٥( 
 " .ل " سقطت من )    ٦( 
بن عمرو بـن رؤاس   وكيع بن اجلراح بن مليح بن عدي بن فرس بن سفيان بن احلارث)    ٧( 

وهو من تابعي التابعني مسـع األوزاعـي والسـفيانني    ) هـ١٩٧-١٢٧(الكويف اإلمام 
وخالئق كثرية ، وعنه ابن املبارك وحيىي بن آدم وابن مهدي ، وأمجعوا علـى جاللتـه   

 =.ووفور علمه 
 ) .٢/٣٥٧(؛ طبقات املفسرين ) ١٤٥-٢/١٤٤(ذيب األمساء واللغات = 

 " .ل " ن سقطت م)    ٨( 
سهيل بن أيب صاحل ، ذكوان السمان ، أبو يزيد املدين ، صدوق ، تغري حفظه بـآخره ،  )    ٩( 

 . روى له البخاري ، مقروناً وتعليقاً ، من السادسة ، مات يف خالفة املنصور 
 ) .٤/٢٦٣(؛ ذيب التهذيب ) ١/٤٠١(تقريب التهذيب  

 .) ٣(هامش ) ٤٤٦ص(تقدمت ترمجته  نذكوان السما)    ١٠( 



 

، فلم يصح  )٢(من حديث جابر مرفوعاً ، ولو ملكه املشتري لعتق عليـه  )١(
يصح قوله فيعتقـه ومحل احلديث على ما إذا كان اخليار للمشتري وحده ، 

، وإذا  )٣(ه املشتري يف زمن اخليار يصح عتقـه  وقلنا امللك للبائع فإذا أعتق
، هكذا حكاه عنه القاضي حسني هنا ، ويف العتق  )٤(يكون باإلجازة معتقاً جاز 
،  )٥(، وكالم اإلمام أيضاً يقتضيه ؛ ألنه سوى بني اإلعتاق واإللـزام  العتق 

وإن كان قد وقع يف كالمه أنه يقتضي إنشاء عتق بعد البيع وتوهم بعـض  
البد من إنشاء عتاقه ، ولـيس  : يقول ] أ٢٤٥/ل/ [ذلك أن األودين الناس من 

واألودين  )٦(اء عتق هم الظاهرية ـن إنشـد مـه البـ، والقائل بأنكذلك 
كإنشاء اإلعتاق وبقية األصحاب يقولون  )٨(] اإلجازة [ جيعل  )٧(واألودين 

يقولون قوله فيعتقه أي بالشراء سواء حصل العتق عنده أو تأخر إىل انقضاء 
 ، وحكى ابن الرفعة عن احلاوي وجهاً أن اخليار يثبـت للمشـتري   اخليار

أن املاوردي جزم به ، وإمنا الوجـه   )٩( علـى قولنـا امللك له وقد قدمنـا
 . )١٠(الذي حكاه يف خيار الشرط 

                                                 
بسند ) ٦١٣ص) (١٥١٠(فضل عتق الوالد ، رقم : صحيح مسلم ، كتاب العتق ، باب )    ١( 

حدثنا جرير ، عن سهيل ، : بسند حدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة وزهري ابن حرب ، قاال 
 .عن ابنه 

 ) .٩/١٧٦(؛ اموع ) ٦/٦٠(احلاوي : ينظر )    ٢( 
 ) .٩/١٧٦(اموع )    ٣( 
 ) .٣١٣-٣/٣١٢(التهذيب   )  ٤( 
 ) .٩/١٧٩(ينظر يف اموع )    ٥( 
 ) .٢٠٤،  ٩/٢٠٢(احمللى : ينظر )    ٦( 
 ) .٩/١٧٦(اموع : ينظر )    ٧( 
 .اإلجارة " ل " يف )    ٨( 
 .وما تقدم عنه ثبوت اخليار هلما على كل قول )    ٩( 
 .من البحث ) ٥٣٢ص: (ينظر  

 ) .٧٣-٦/٧٢(احلاوي : ينظر )    ١٠( 



 

أنه إذا مل يـوف الثمن :  )٢(يف باب القراض  )١(قال اجلوري  :تنبيه 
لبقاء حق احلـبس ، كمـا لــو     وأن انقضاء اخليار )٣(] ال يعتق [ الثمن 

والَ خيارِ في اإلبـراِء والنكَـاحِ   ( قال . وهو مرهون ] أ١٣/م/ [ورثـه 
ال تقتضيه ؛ ألـا  : وهي املقيدة أو املطلقة إذا قلنا  )٤( )والْهِبة بِالَ ثَوابِ 

يف معناه ، وكذا الرهن والوقف والعتـق والطـالق والكتابـة    ليست بيعاً وال 
أو أحدمها ويف الضمان  )٥(، وكل عقد جائز من اجلانبني الوكالة والشـركة  و

ه ال خيار يف احلوالة ، وإن قلنا معاوضـة  ـح أنـ، واألص )٦(والكتابة وجه 
وإمنـا   )١(أي مع احلكم بأا هبة  )٩( ) )٨(] الثَّوابِ [ وكَذَا ذَات ( قال  )٧(

                                                 
 .اجلوزي " ل " يف )    ١( 
من القطع ؛ مسى بذلك ، ألن املالك قطع للعامل قطعة من ماله بتصرف : القراض يف اللغة )    ٢( 

بتصرف فيها ، وقطعة من الربح ، ومسى القرِاض مضاربة ؛ ألن العامل يضـرب بـه يف   
 .األرض لإلجتار 

 ).٢٣٨ص(؛ حترير التنبيه ) ٥/٧٢) (قرض/مادة(؛ معجم ابن فارس ) ١٦٤ص(الزاهر  
أن يدفع الرجل إىل الرجل عيناً أو ورِقاً ويأذن له بأن يتجر فيه ، علـى أن  : ويف الشرع  

 .الربح بينهما على ما يشارطانه 
 ) .٧/١٨١(؛ البيان ) ٤/٣٧٧(التهذيب : ينظر  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٣( 
 ) .٢/٥٩(املنهاج )    ٤( 
 ) .٩/١٧٧(اموع  )   ٥( 
 .وهو وجه ضعيف ، وممن حكاه يف خيار الس وخيار الشرط الدارمي فهو شاذ )    ٦( 
 ) .٩/١٧٥(اموع  

إا ليست معاوضة وإن قلنـا  : وال يثبت يف احلوالة ، إن قلنا : " ويف ذلك يقول النووي )    ٧( 
 " .على قاعدة املعاوضات معاوضة مل يثبت أيضاً على أصح الوجهني ؛ ألا ليست 

 ) .٩/١٧٧(اموع  

 .ثواب " ل " يف )    ٨( 

 ) .٢/٥٩(املنهاج )    ٩( 
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ـ  ة الثـواب يف صـورة   وإمنا يكون ذلك على القول الضعيف باقتضاء اهلب
نصححها هبة وذلك إذا طلقـت أو قيدت بثواب جمهول وكذا مبعلـوم إذا  
قلنا ينعقد هبة كما هو وجه ضعيف ، أما على قولنا ال يقتضي ثواباً ، فـإذا  
شرط ثواباً معلوماً وقلنا بالصحـة ، وهو األصح فهـو بيع حقيقة يثبت فيه 

ما يقتضي  )٤(والرافعي  )٣(الم اإلمام ، ويف ك )٢(اخلياران وسائر أحكام البيع 
جريان وجه أا هبة وهو بعيد ، فإن ثبت كان على ما سبق ، وأبعد الغزايل 

، فحكى اخلالف يف أحكام البيع مع القول ؛ بأنه بيع وانتقد عليه وهـو   )٥(
صادر عن تسمح يف العبادة وكذا ما يقال من اخلالف يف أن هذه األحكـام  

على أن مرجعه إىل القـول   )٦(بعد القبض ، فرتبه الرافعي  ثبت عند العقد أو
يثبت : ا باهلبة فال خيار ، وقيل ـبأا بيع أو هبة وحاصله إنا حيث حكمن

[ مل يبق  )٨(] هلم [ وإن أجاز  )٧(] اهلبة [ اخليار من القبض إن فسخ رجعت 

                                                                                                                        

: فال يثبت فيها اخليار يف األصح ، وعلل لذلك ؛ بأا ال تسمى بيعاً ، أما يف باب اهلبـة  )    ١( 
بعضهم مـا  فجعل األصح أا بيع فيثبت فيها اخليار ، وعدة يف املهمات تناقضاً ، فحمل 

 .هنا على القول بأا هبة ، وإن قيدت بثواب معلوم 
 ) .٢/٥٩(مغين احملتاج  

 ) .٢/٤١٤(الوسيط )    ٢( 
 ) .ب/٢٤(اية املطلب )    ٣( 
وال يف اهلبة إن مل يكن فيها ثواب وإن وهب بشرط الثواب مطلقـاً  : " ويف ذلك يقول )    ٤( 

أنه ال يثبت ؛ ألنه ال يسمى بيعاً ، واخلرب ) ظهرمها أ( إنه يقتضي الثواب فوجهان : وقلنا 
 " .ورد يف املتابعني 

 ) .٨/٢٩٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
تنعقد بيعاً ففيها وجهان كاخلالف : إن قلنا : اهلبة بشرط الثواب : الرابع : " حيث قال )    ٥( 

 " .هل تفيد امللك قبل القبض ؟ : يف أا 
 ) .٢/١٠٣(الوسيط  

 ) .٨/٢٩٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر )    ٦( 
 .إليه " م " يف )    ٧( 
 " .م " سقطت من )    ٨( 



 

حكمنا بأا  إال الثواب وأما قبل القبض فال فائدة يف اخليار ، وحيث )١(] له 
بيع ثبتت األحكام من وقت العقد ، فإن ختيل متخيل جريان اخلالف أيضـاً  

قال . كالم املتقدمني يأباه  )٣(] لكن [  )٢(حمتمل نظر إىل اللفظ أو املعىن فهو 
،  )٥(أي للشفيع ، أما املشتري فال خيـار لـه قطعـاً     )٤( )والشفْعةُ ( قال 

.  )٦(لس كالشفعة ال خيار فيه على األصـح  ورجوع البائع يف عني ماله بالف
العني مقدرة مبـدة أو   )٨(] على [ اإلجارة ثالثة أنواع  )٧( )واِإلجارةُ ( قال 

                                                 
 " .ل " سقطت من )    ١( 
ألن اهلبة بشرط الثواب ، كوهبتك هذا على أن تثيبين كذا ، فاألظهر الصحة هلذا العقد ، )    ٢( 

بطالنـه  : ، فتصح كما لو قال بعتك ، والثاين  ، نظراً للمعىن ، فإنه معاوضة مبال معلوم
نظراً إىل اللفظ لتناقضه ، فإن لفظ اهلبة يقتضي التربع ويكون بيعاً على الصحيح ؛ نظراً 

قـال يف  . إىل املعىن ، فعلى هذا نثبت فيه أحكام البيع من الشفعة واخليارين وغريمهـا  
ف فيه ، وما صـححاه يف بـاب   التنقيح بال خالف ؛ وغلط الغزايل يف إشارته إىل خال

يكـون  ) والثاين ( اخليار ، من أنه ال خيار يف اهلبة ذات الثواب مبين على أا ليست بيع 
 .هبة نظراً إىل اللفظ فال يلزم قبل القبض 

 . ٣/٢٩٣(؛ التهذيب ) ٤١٤،  ٢/١٠٣(الوسيط : ؛ وينظر ) ٢/٥٢٢(مغين احملتاج  
 " .ل " سقطت من )    ٣( 
 ) .٢/٥٩(نهاج امل)    ٤( 
وأما خيـار  . وذلك ألن الشفعة ال يثبت فيها خيار الشرط ؛ ألا ال تقف على التراضي )    ٥( 

فال يثبت للمشتري ؛ ألنه يؤخذ منه الشقص بغري اختياره ، وهـل يثبـت   : الـس 
 :للشفيع ؟ فيه وجهان 

 .يثبت له ؛ ألن ذلك معاوضة : أحدمها  
 .كما ال يثبت له خيار الشرط  ال يثبت له ،: والثاين  
 ) .٢/٥٩(مغين احملتاج : ؛ وينظر ) ٢/٢٦(الوسيط  

 ) .٩/١٩٢(اموع )    ٦( 
 .تكرار يف اإلجارة ) ٢/٥٩(املنهاج )    ٧( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٨( 
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يف األنواع  )٢(، وصحح البغوي  )١(بعمل وعلى الذمة ، وال يتقدر إال بالعمل 
، نسـبه إىل األكثـرين    )٣(األنواع الثالثة عدم اخليار ، وتبعـه الرافعـي 

لشيخ أبو حامد واحملاملي وسليم واجلرجـاين والقاضـي حسـني    وصحح ا
عن صـاحب   )٥(ثبوت خيار الس يف اجلميع ، ونقله الرافعي  )٤(والغزايل 

، ومل أره يف املهذب وهو مقتضى كالم النووي  )٦(املهذب وشيخه الكرخي 

                                                 
شخصـاً بعينـه    أما اإلجارة الواردة على العني فكما لو استأجر دابة بعينها لريكبها ، أو)    ١( 

خلياطـة ثوب وأما الواردة على الذمة ، فكما لو استأجر دابة موصوفة للركـوب ، أو  
 .ألزمت ذمتك خياطة ثوب : قال 

وأما العقد على املنفعة اليت تستباح باإلباحة ، وهو اإلجـارة ؛ هـل   : " ويف ذلك يقول )    ٢( 
 :يثبت فيها اخليار ؟ فيه ثالثة أوجه 

ثبت فيها واحد من اخليارين ؛ ألن عقد اإلجارة عقد غرر ؛ ألنه عقـد  ال ي: أصحهما  
على معدوم ، جوز رفقاً بالناس ، واخليار غرر ؛ ألنه مينع مقصود العقد ؛ فلم جيز ضـم  

 .غرر إىل غرر 
 ) . ٢٩٥-٣/٢٩٤(التهذيب  

 .ونسبه أيضاً إىل ابن إسحاق وابن خريان )    ٣( 
 ) .٨/٢٩٩( فتح العزيز مطبوع مع اموع 

ويف ثبوت خيار الس والشرط فيها ، ثالثة أوجه ؛ وجه : اإلجارة : " وقال بصورة أدق )    ٤( 
إنه يؤدي إىل تعطيل املنـافع يف  : ووجه املنع . إـا صنف من البيوع : وجه اإلثبات 

م يثبت فيه خيار الس ؛ إذ الغالب أنه يتصـر : مدة اخليار ، خبالف البيع ، ويف الثالث 
 .على قرب فال وزن لتلك املنفعة ، خبالف خيار الشرط 

 ) .٢/١٠٢(الوسيط  
 " .ورجحه صاحب املهذب وشيخه الكرخي : " حيث قال )    ٥( 
 ) .٨/٢٩٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

أحد األئمة ، ) هـ٤٤٧ت(منصور بن عمر بن علي البغدادي الشيخ أبو قاسم الكرخي )    ٦( 
شيخ أيب حامد اإلسفرايين ، وروى عن أيب طاهر املخلـص ، وأيب القاسـم   تفقه على ال

الصيدالين ، وممن أخذ عنه الفقه الشيخ أبو إسحاق ، وذكره يف طبقاته ، وقاله لـه يف  
 " .الغنية " املذهب كتاب 

 ) .١٥٢-٣/١٥١(؛ مرآة اجلنان ) ٣/١٧٨(طبقات الشافعية الكربى  



 

[  يف إجـارة ] ب٢٤٥/ل/ [يف تصحيح التنبيه فإنه صحح ثبوته  )١(النووي 
فــي  [ عدمه يف املعينة وقطع بثبوته يف الـيت   )٣(وصحح اإلمام  )٢(]  املدة

ولكـن صـرح    )٥(ووافقـه علـى هـذا القطـع مجاعـة  )٤(] الذمـة 
الشيخ أبو حامد وغريه فيها ثالثة أوجه يف خيار الس ثالثها يثبت خيـار  

ذه األوجه الثالثـة ـالس دون الشرط ، وذكر مجيع العراقيني وغريهم ه
تـرجيح ثبـوت    )٦(إجـارة العني املقدرة بالعمل ومقتضى إيراد التنبيه يف 

األوجه الثالثة يف إجارة العني املقدرة باملـدة   )٧(اخليارين فيها ، وذكر اإلمام 
، وعلته إمـا   )٨(ال مدخل خليار الشرط فيها : أيضاً ومجيع العراقيني ، قالوا 

ـ ـال مدخ: ثانية زيادة الغرر وإما تعطيل املنفعة ، والعلة ال ـ ـل هل ي ـا ف
ارة العني املقدرة بالعمل ، فإنـه ال  ـي إجـذا فـة ، وكـارة الذمـإج

، خبـالف   )١٠(إمكان العمل قبل التسليم على األصح  )٩(] مبضي [ ينفسخ 
                                                 

 )١/٣٧٩()    ١. ( 
 . الذمة" م " يف )    ٢( 
 ) .٨/٢٩٩(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 .على الذمة " ل " يف )    ٤( 
وأما اإلجارة يف الذمة جيب فيها تسليم األجرة يف الـس ؛  : " منهم القفال حيث قال )    ٥( 

 " .فثبت فيها خيار املكان دون خيار الشرط ، كما يف السلم 
 ) .٣/٢٩٥(التهذيب  

ال : وما عقد على عمل معني ، يثبت فيه اخليـاران ، وقيـل   : " ث قال الشريازي ـحي)    ٦( 
 " .يثبت منه خيار الس ، دون خيار الشرط : تثبتان ، وقيل 

 ) .١٢٣ص( 
 ) .٩/١٧٨(ينظر قوله يف اموع )    ٧( 
فال يثبت فيهما : املعقودة على زمان وأما املساقاة واإلجارة : " منهم العمراين حيث قال )    ٨( 

 " .فيهما خيار الشرط 
 ) .٥/٢٧(البيان  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٩( 
؛ مغـين  ) ٢٦٩-٨٢٦٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ؛ ينظر ) ٣/٢٩٥(التهذيب )    ١٠( 

 ) .٤٥٧-٢/٤٥٦(احملتاج 



 

 )والْمساقَاةُ (  )٢(م ـالتسليل ـتنفسخ مبضيها قب )١(] حيث [ إجارة الذمة 
 )٤(أوىل بالعدم : وت ، وقيل ـأوىل بالثب: وقيل كاألجارة على العني ،  )٣( )

املشهور فيـه   )٦( )والصداق ( إن قلنا الزمة ؛ فكاإلجارة  )٥(واملسابقة  )٤(
أي يف املسائل اخلمـس ؛ ألـا ؛ ال    )١( )في اَألصح ( قال  )٧(عدم اخليار 

                                                 
 .حىت " م " يف )    ١( 
؛ مغـين  ) ١٦٩-٨/٢٦٨(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع  )٣/٢٩٥(التهذيب : ينظر )    ٢( 

 ) .٤٥٧-٢/٤٥٦(احملتاج 
 ) .٢/٦٠(املنهاج )    ٣( 
مأخوذة من السقْي احملتاج إليها فيها غالباً ال سيما يف احلجاز فـإم  : املساقاة يف اللغة  

 .يسقون من اآلبار ؛ ألنه أنفع أعماهلا وأكثرة قوته 
مل غريه على خنل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية ، على أن أن يعا: ويف الشرع  

 . الثمرة هلما 
؛ وشرح حدود ابن عرفـة  ) ٥/٤٢٦(بدائع الصنائع : ؛ وينظر ) ٢/٤١٥(مغين احملتاج  

 ) .٢/٢٣٦(؛ وشرح منتهى اإلرادات ) ٢/٥١٠(
فيـه ثالثـة   : يار ؟ قيل هل يثبت فيه اخل: وأما عقد املساقاة : " ولذلـك يقول البغوي )    ٤( 

ال يثبت فيه واحد من اخليارين وجهاً واحداً ؛ : وهو األصح : وقيل . أوجه ، كاإلجارة 
ألن الغرر فيه أكثر من حيث اجلهالة ، وأن كل واحد من رب املال ، والعامل ال يدري 

 . ماذا حيصل له ؛ فال يضم إليه غرر اخليار 
 ) .٣/٢٩٥(التهذيب  

من السبق وهو من قولك سبقت فالناً إىل الشيء ، إذا بدرته إليه ، وال : قة يف اللغة املساب)    ٥( 
 .وال يكون السباق إال يف الرمي واخليل 

؛ معجـم ابـن فـارس    ) ١٥/٢٧٦) (رمى/مادة(؛ الزاهر ) ٥/٨٥) (سبق/مادة(العني  
 ) .٤٣٦-٢/٤٣٥) (رمى/مادة(

 . اسم للمال الذي جيعل بني املتسابقني: ويف الشرع  
؛ وبدائع ) ١/١٩٤(؛ فتح الوهاب ) ٢/٢٨٩(؛ الغاية القصوى ) ٧/٤١٧(البيان : ينظر  

؛ وشـرح منتـهى اإلرادات   ) ٢/٥٢٩(؛ وشرح حدود ابن عرفة ) ٥/٣٥٢(الصنائع 
)٢/٢٧٧. ( 

 ) .٢/٦٠(املنهاج )    ٦( 
فهو كاجلعالـة ،   ذلك عقد جائز ،: وذلك بناء على أن عقد املسابقة واملفاضلة ، إن قلنا )    ٧( 

 .الزم ، فكاإلجارة : وإن قلنا 
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يار فيهـا  يعلل بأن ثبوت اخل )٣(] بيعاً [ ، ومن مسى اإلجارة  )٢(تسمى بيعاً 
سواء وردت على ] ب١٣/م/ [يؤدي إىل تعطيل املنافع أو بالغرر كما سبق 

، وسياق هذا يقتضي أنه ال يثبت فــي السلــم    )٤(العني أو على الذمة 
؛ ألا يف معىن البيـع لثبـوت    )٥(يثبت يف اجلميع : فـي املنافـع والثاين 

، أنه بعـد األخـذ    )٦( العوض وعلى هذا معناه يف الشفعة على قولنا بالفور
 )٧(قبل األخذ يتخري بني األخذ والترك يف الس : يتخري يف رد امللك ، وقيل 

 )٨(، وإذا قلنا بثبوته يف إجارة العني فابتداء املدة من وقت العقد على األصح 

فعلى هذا مدة اخليار قبل التسليم حمسوبة على املؤجر وبعده وجهان بناء على 
ـد املشتري يف زمن اخليار ، أصحهما على املستأجر فعليـه  تلف املبيع يف ي

                                                                                                                        
 ) .٥/٢٨(؛ البيان ) ٣/٢٩٥(التهذيب  

 ) .٢/٦٠(املنهاج )    ١( 

 ) .٢/٦٠(مغين احملتاج )    ٢( 

 .معاً " ل " يف )    ٣( 

؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٢٩٥-٣/٢٩٤(؛ التهذيب ) ٢/١٠٢(الوسيط : ينظر )    ٤( 
)٨/٣٠١. ( 

 ) .٣/٢٩٥(؛ التهذيب ) ٢/١٠٢(الوسيط )    ٥( 
وذلك بناء على أن هناك عدة أقوال يف الشفعة هل هي الفور أم التراخـي ؟ األظهـر أن   )    ٦( 

الشفعة بعد علم الشفيع بالبيع على الفور ؛ ألا حق يثبت لدفع الضرر فكان على الفور 
ن تأخر التمليك كما نبه عليه ابن كالرد بالعيب ، واملراد بكوا على الفور هو طلبها وإ

متتد مدة تسع التأمل : وثانيها . أحدها متتد إىل ثالثة أيام : الرفعة ، ومقابل األظهر أقوال 
أا مع التأييد ما مل يصرح بإسقاطها أو يعرض به كبعه : يف مثل ذلك الشقص ، وثالثها 

 .ملن شئت 
 ) .٢/٣٥٩(؛ مغين احملتاج ) ٢/٣٩٥(املنهاج  

 ) .٨/٢٩٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
 .وقد حكى اإلمام يف ذلك خالفاً )    ٨( 
 ) .٨/٢٩٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

من : ، وقيل  )١(متام األجر ، والثاين على املؤجر فيحط من األجرة ما يقابلها 
التفرق ، فعلـى هذا لو أراد املؤجر أن يؤجر لغريه يف مدة اخليـار ، قـال   

، ولـك أن   مل جيزه أحد فيما أظن ، وإن كان حمتمالً يف القياس:  )٢(اإلمام 
إنـه يصـح   : إجيار املؤجر يف زمن اخليار كبيع البائع ، وقد قـالوا  : تقول 

ويكون فسخاً ، ومل يتعرض األصحاب لكون انتقال املنفعـة إىل املسـتأجر   
خمرجاً على أقوال امللك يف املبيع أو ال ، فليتأمل وينظـر أيضـاً إذا أراد أن   

وإذا قلنا بثبوته يف الصداق ، قـال   ابتداء املدة من حني العقد: يؤجر ، وقلنا 
فيشبه أن يكون لكل من الزوجني ، وفائدة فسخه الرجوع إىل : ابن الرفعة 
 . )٣(مهر املثل 

خالف أشهر مـن اخلـالف يف الصـداق ،     )٤(ويف ثبوته يف اخللع 
واألصح عدمه ، فإن قلنا بثبوته فهو للزوج ، إن أجاز كان الطـالق بائنـاً   

وابن الصـباغ ،   )٥(قاله القاضي أبو الطيب . كان رجعياً باملسمى وإن رد 
باخللع املنجز كقوهلا طلقـين  : أحدها : وصور الشيخ أبو حامد ثالث صور 

] أ٢٤٦/ل/ [طلقتك ا ، فيثبت له اخليـار علـى أحـد    : بألف ، فيقول 

                                                 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ١( 

ال جميز له فيمـا  : لو أراد املكري أن يكريه من غريه يف مدة اخليار قال : ويف ذلك يقول )    ٢( 
 . وإن كان حمتمالً يف القياس  أظن ،

 ) .٨/٣٠٠(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٩/١٩٢(؛ اموع ) ٨/٢٩٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
فال يثبت فيه خيار الشرط ، ويف خيار الـس  : وأما اخللع : " ويف ذلك يقول العمراين )    ٤( 

 :صباغ وجهان ، حكامها ابن ال
 .يثبت ؛ ألنه معاوضة ، فإذا فسخ ، بقي الطالق رجعياً : أحدمها  
 " .ال يثبت ، ألن القصد منه الفرقة ، دون املال ، فأشبه النكاح : والثاين  
 ) .٥/٢٨(البيان  

 ) .٢٥١-٢/٢٥٠(الوسيط : ؛ وينظر ) ٦٠ص(التعليقة الكربى )    ٥( 
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الوجهني يف االمتناع من قبض األلف ، ليكون الطالق رجعياً ، الثانية اخللع 
. وال خيار فيـه   )١(إن أعطيتين ألفاً فأنت طالق : فة العاجل ؛ كقوله بالص

الس  )٢(] خيار [ مىت أعطيتين ألفاً فهل يثبت له : املؤجل ، كقوله : الثالثة 
 )٤(] يختارا [ وينقَطع بِالتخايرِ بِأَنْ ( قال  )٣(يف رفع ما أوجبه على وجهني 

 هوم٦(] ختايرنـا  [ ا ألزمناه أو أجزناه أو رفعنا اخليار أو ـكقوهلم )٥( )لُز( 

أحدمها ألزمت ، وقال اآلخر أجزت وحنوه لزم ، وحمـل  : وحنوه ، ولو قال 
ـ ـر علـول اآلخـان قـاالتفاق على اللزوم إىل ك ور وقوهلمـا  ـى الف

ار فَلَوِ اخت( قال  )٧(ا اخليار كقوهلما رفعناه خالفاً للشيـخ أيب حممد ـأبطلن
تاخ ا [ ارمهدـ  –أي اللزم  – )٩( ) )٨(] أَح ( ور ـومل خيتر اآلخر على الف

 )١٠(ال يبقى لآلخر ؛ : كخيار الشرط ، وقيل  )سقَطَ حقُه ، وبقي لآلخرِ 

يبقـى هلمـا كـذلك وصـححه     : وقيل  )١١(ألن خيار الس ال يتبعض 

                                                 
 . )٢/٢٤٧(املصدر السابق : ينظر )    ١( 
 .اخليار " ل " يف )    ٢( 
 ) .٢/٢٥٠(الوسيط : ينظر )    ٣( 
 )٤    ( ارتخيف املنهاج ي. 
 ) .٢/٦٠(املنهاج )    ٥( 
 .ختايرا " ل " يف )    ٦( 
) فوجهـان  ( ولو قاال أبطلنا اخليار أو قاال أفسـدناه  : " ويف ذلك يوضح النووي بقوله )    ٧( 

أحدمها ال يبطل ؛ ألن اإلبطال يشعر ( اية والده أيب حممد حكامها إمام احلرمني عن حك
) والثـاين  ( مبناقضة الصحة ، ومنافاة الشرع ، وليس كاإلجارة فإا تصرف يف اخليار 

الوجه األول ضعيف جداً ، ولكن رمـز إليـه   : قال اإلمام . يبطل اخليار وهو األصح 
 " .شيخي وذكره الصيدالين 

 ) .١٨٠-٩/١٧٩(اموع  
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٨( 
 ) .٢/٦٠(املنهاج )    ٩( 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ١٠( 
 .أي أنه كما ال يتبعض ثبوته ، ال يتبعض سقوطه )    ١١( 
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دواماً فمنوع ، ولو قال أنـه ال يتبعض ابتداء ، وأما : ، وجوابه )١(املاوردي
، وإن سكت  )٢(اخترت انقطع خيارمها : اختر أو خريتك ، فقال : أحدمها 
ما لَم يتفرقا أَو يقُولُ " :  لقوله  )٤(يف األصح  )٣(] القائل [ خيار انقطع 

 رتاخ بهاحصما لهدوال ينقطع خيار الساكت ، وذكر ابن الرفعـة  )٥( "أَح
ملطلب وجهاً فيه مل أره يف غريه ، وزاد ، فأفهم كالمه أنه مل يقل أحد فـي ا

ببقاء اخليار هلما ؛ ألن املصري إليه يبطل فائدة احلديث خبالفه فيمـا سـبق ،   
: اختـر ، فقـال   : وجوابه إن ذلك القائل حيمل احلديث على ما إذا قال 

،  )٦(الرافعـي   ولو أجاز أحدمها وفسخ اآلخر ، قدم الفسخ ، قاله. اخترت 

                                                                                                                        
؛ روضة الطالبني ) ٨/٣٠٢(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٣٠٧(التهذيب : ينظر  

 . )٢/٦٠(؛ مغين احملتاج ) ٣/٤٣٧(

وهو قول البصريني ، وهو الصحيح : " وعزا هذا القول إىل البصريني وصححه حيث قال )    ١( 
الس أن = =أنه ال يكون ذلك قطعاً خلياره ، وإمنا كان كذلك ، ألن من حكم خيار: 

يثبت للمتابيعني معاً ، وال يثبت ألحدمها دون اآلخر ، فلما كان اخليار باقياً للمشـتري  
 .من تصرفه ، وقوله ما حدث ؛ ليكونا سواء فيما أوجب العقد تساويهما منهوإن حدث 

 ) .٦/٥٨(احلاوي  

 ) .٣/٣٠٨(التهذيب )    ٢( 

 .العامل " م " يف )    ٣( 
اخترت ، ال يبطل خياره ، وهل يبطل خيار القائل ؟ : ولو مل يقل اآلخر : " قال البغوي )    ٤( 

 :فيه وجهان 
اختر رضا منه باللزوم ؛ فصار كمـا لـو   : يبطل ؛ ألن قوله . صح وهو األ: ا ـأحدمه 

 .اخترت ، فاختر : قـال 
اختر بتعويض االختيار ، فإذا اختار صاحبه ، جعل كأنـه  : ال يبطل ؛ ألن قوله : الثاين  

 " .توىل االختيار عن نفسه ، وعن صاحبه ؛ فإذا مل خيري ، فال حكم له 
 ) .٣/٣٠٨(التهذيب  

 .) ٣(هامش ) ٥٢٢ص(سبق خترجيه )    ٥( 
 ) .٨/٣٠٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 

٢- 
رق
لتف
ا

 



 

: الفسخ ، فإن تأخر ، وقلنـا   )١(] تقدم [ وهو ظاهر إذا : وقال ابن الرفعة 
باإلجازة ال يبطل خيار اآلخر فكذلك وإن قلنا يبطل فال وإن وجدا معاً وقلنا 
عند تأخر الفسخ ال ينفذ فههنا احتمال املذكور يف بعض الشروح النفـوذ ،  

وتبايعا العوضني بيعاً ثانياً صح البيع الثاين ] أ١٤/م/ [ولو تقابضا يف الس 
إن قلنا اخليار مينع انتقال : ، ألنه رضي بلزوم األول ، وقيل  )٢(على املشهور 
 . )٣(امللك مل يصح 

فَلَو طَالَ مكْثُهما  )٤(] للحديـث [ وبِالتفرقِ بِبدنِهِمـا ( قـال 
 ا [ أَوازِ )٥(] قَامنا مياشما وتمهاريخ امال يزيد علـى  : وقيـل  )٦( )لَ د

لو مل يتفرقا لكن شرعا يف أمر أخر وأعرضا عن أمـر  : ، وقيل  )٧(ثالثة أيام 
ينقطع بانتقاهلما إىل جملس آخـر  : وقيل  )٨(العقد وطال الفصل انقطع اخليار 

فما  )١٠( )الْعرف ويعتبر في التفرقِ ( قال . عن الفروع  )٩(حكامها الغزايل 

                                                 
 .قدم " ل " يف )    ١( 

 .وهو قول ابن سريج )    ٢( 

 ) .٨/٣٠٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

أنه مبين على أن اخليار هل مينع انتقال امللك ، إن  –الشاشي  –وهو عن صاحب التقريب )    ٣( 
 .مينع مل يصح :  قلنا

 ) .٨/٣٠٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 .من كالم السبكي )    ٤( 
 .أقاما " م " يف )    ٥( 
 ) .٢/٦٠(املنهاج )    ٦( 
وهو وجه ضعيف حكاه القاضي حسني وإمام احلرمني والغزايل وآخرون من اخلراسانيني ، )    ٧( 

 .خيار الشرط  ، أنه ال يزيد على ثالثة أيام لئال يزيد على
 ) .٩/١٨٠(؛ اموع ) ٨/٣٠٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٩/١٨٠(؛ اموع ) ٨/٣٠٣(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٥/١٩(البيان )    ٨( 
 ) .٢/١٠٤(ويف الوسيط مسائل متقاربة عنه )    ٩( 
 ) .٢/٦١(املنهاج )    ١٠( 



 

فما يعده الناس تفرقاً لزم به ؛ ألن ما ليس له حد يف الشـرع وال يف اللغـة   
ادة ، ولو كانا يف دار صغرية فبأن خيـرج  ـرف والعـه إىل العـيرجع في

السطح ، وكذا مسجد صغرياً وسفينة صغري ، وإن  )١(] يصعد [ أحدمها أو 
، أو يدخل  )٢(لبيت إىل الصحن كانت الدار كبرية ، فبأن خيرج أحدمها من ا

بيت ، وإن كانا يف الصحراء أو  )٤(] يف [ أو  )٣(يدخل يف الصحن يف صفَّة 
خطـوة ،  : ، وقيل  )٥(أو سوق فإذا وىل أحدمها ظهره لآلخر ومشى قليالً 

يكفي توليه الظهر وعـن  : وقيل  )٦(] وقيل خطـوات [ خطوتني : وقيل 
 )٨(] تكلـم  [ د حبيـث إذا  يشترط أن يبع] ب٢٤٦/ل/ [ )٧(االصطخري 

: صاحبه على االعتياد من غري رفع الصوت مل يسمع ، وقال القاضي حسني 
إذا مشى أحدمها وتبعه اآلخر وبينهما قدر ما بني الصفني ، مل حيصل التفرق 
، وإن كان أكثر حصل فهذه سبعة أوجه أصحها الرجوع إىل العرف ، ولو 

، ولـو بـىن    )١٠(ر مل حيصل به التفرق  )٩(] شق [ أرخى بينهما ستراً أو 
والبيت الواحد إذا تفاحش  )١١(بينهما جداراً مل حيصل به التفرق يف األصح 

                                                 
 .يعقد " ل " يف )    ١( 
 .لصحن من الدار وسطها واجلمع أصحن ، وسرنا يف صحن الفالة وهو ما اتسع منها ا)    ٢( 
 ) .١٢٧ص) (صحن/مادة(املصباح املنري  

 .صفة البيت وهو الشيء كالظلة قدامة )    ٣( 
 ) .٣/١٧٧(ذيب األمساء واللغات  

 " .ل " سقطت من )    ٤( 
 ) .٣/٤٣٨(وضة الطالبني ؛ ر) ٨/٣٠٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
 " .ل " سقطت من )    ٦( 
 ) .٩/١٨٠(؛ اموع ) ٣٠٤-٨/٣٠٣(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
 . كلم " م " يف )    ٨( 
 .سيق " ل " يف )    ٩( 
 .وذكر النووي أن ذلك بال خالف يف املذهب )    ١٠( 
 ) .٩/١٨١(اموع  

 .حكامها القاضي حسني والبغوي والرافعي وآخرون : يه وجهان وجاء ف)    ١١( 



 

، ولو تناديا وتبايعا متباعدين صح البيع ، ويثبت اخليار  )١(اتساعه كالصحراء 
ما داما يف موضعهما ، ومىت فارق أحدمها موضعه ومل يقصـد   )٢(يف األصح 

خياره وكذا خيار اآلخر يف األصح ، فلو قصد جهته قـال   جهة اآلخر بطل
الذي يظهر القطع بدوام خياره ، نعم ينقدح خالف يف أنه لو  )٣(ابن الرفعة 

] نقـول  [ بدا له يف العود إىل املكان الذي كان فيه عند العقد فعاد إليه هل 
 .ينقطع به اآلن  )٤(

ن فَاَألصح انتقَالُه إِلَى الْـوارِث  ولَو مات في الْمجلسِ أَو ج( قال 
 )٨(وسـيد املكاتـب    )٧(، واإلغماء كاجلنون  )٦(قطعاً : وقيل  )٥( )والْويلِّ 

أنه يلزم قطعاً ، واملأُذون كاملكاتب : كالوارث فيه الطريقان ، وطريقة ثالثة 
                                                                                                                        

 .ال يلزم ؛ ألا يف جملس العقد : أصحهما 
 .يسقط به قطع املتويل وادعى أنه يسمى تفرقاً ، وليس كما قال : الثاين 
؛ فتح العزيز مطبوع مع امـوع  ) ب/٢٥(؛ تتمة اإلبانة ) ٣/٣٠٧(التهذيب : ينظر 

 ) .٩/١٨١(ع ؛ امو) ٨/١٨١(
 ) .٩/١٨١(اموع )    ١( 
أما اخليار فقال إمام احلرمني حيتمل أن يقال ال خيار هلما ؛ ألن التفرق الطـارئ يقطـع   )    ٢( 

يثبت ما داما يف موضـعهما ، فـإذا   : وحيتمل أن يقال : اخليار فاملفارق مينع ثبوته قال 
خر أم يـدوم إىل أن يفـارق   فـارق أحدمها موضعه تبطل خياره ، وهل يبطل خيار اآل

 .مكانه ؟ فيه احتماالن لإلمام 
 ) .٩/١٨(اموع  

 ) .أ/٨(كفاية النبيه )    ٣( 
 " .م " سقطت من )    ٤( 
 ) .٢/٦١(املنهاج )    ٥( 
 ) .٢/١٠٤(؛ الوسيط ) ٦/٦٤(احلاوي )    ٦( 
 ) .٢/٦١(مغين احملتاج ؛ ) ٩/٣٠٧(؛ اموع ) ٨/٢٠٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
وهو قول أيب إسحاق املروزي ، وأكثر املتقدمني وأصحها عند ) أحدها ( فيه ثالث طرق )    ٨( 

ال يثبت بل يلزم البيع مبجرد املوت ، ألنه أبلغ ) : والثاين ( األصحاب أنه يثبت اخليار ، 
 .قال ابن أيب هريرة يثبت هلما قطعاً وبه ) والثالث ( يف املفارقة من مفارقته بالبدن 

 ) . ٩/٢٠٧(اموع  

دين
عاق
 املت
حد
ت أ
مو

 



 

، فهـل   )١(وكذا الوكيل إذا فرعنا على الصحيح أن االعتبار مبجلسه فمات 
، مث إن  )٢(ينتقل ملوكله أو يلزم وعن والد الروياين أنه ينتقل لوارثه وهو بعيد 

إن مل يثبت اخليار للوارث انقطع خيار امليت ، وال ينقطع خيار احلي حـىت  
وقال اإلمام  )٤(وصححه النووي  )٣(يفارق ذلك الس ، هكذا قاله البغوي 

يف أكثر الكتب  )٧(] املوجود أنه [   )٦(يقطع وادعى ابن الرفعة :  )٥(اإلمام 
يف الس امتد اخليار  )٨(] ذلك [ الكتب وإن أثبتنا اخليار للوارث فإن كان 

وإن كان غائباً  )١٠(] أو خيتارا [ حىت يتفرقا  )٩(] اآلخر [ بينـه وبني العاقد 
] على األصح [ غائباً فإذا بلغه اخلرب ثبت له ، وميتد حىت يفارق جملس اخلرب 

يثبـت لـه   : والرابع [  )١٢(على الفور : تمعا والثالث حىت جي: والثاين  )١١(

                                                 
 ) .٩/٢٠٧(؛ اموع ) ٨/٣٠٥(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٣١٧(التهذيب )    ١( 
 .وهو وجه شاذ ضعيف يعترب جملس املوكل وهو شاذ ليس بشيء : ويف ذلك قال النووي )    ٢( 

. 
 ) .٩/٢٠٧(اموع  

 ) .٣/٣١٧(التهذيب )    ٣( 
 ) .٩/٢٠٧(اموع   )  ٤( 
وقال إمام احلرمني يلزم العقد من : " وما نقله النووي عنه حيث قال ) . أ/٦(اية املطلب )    ٥( 

 . وهذا مبعىن انقطاع اخليار " من اجلانبني 
 ) .٩/٢٠٧(اموع  

 ) .أ/٨(كفاية النبيه )    ٦( 
 " .م " تكرار يف )    ٧( 
 " .م " سقطت من )    ٨( 
 .األجنيب " م " يف  )   ٩( 
 .يتخايرا " م " يف )    ١٠( 
 " .م " سقطت من )    ١١( 
وقد مجع القاضي حسني يف تعليقه هذا اخلالف ، فحكى املسألة ثالثـة أوجـه وهـي    )    ١٢( 

 .املذكورة 
 ) .٩/٢٠٨(اموع  



 

إن : بلوغ اخلرب إن قلنـا  : ، وقيل  )١(اخليار إذا مل يضر املبيـع ، وال يتأخر 
فال خيار وإن  )٢(من باع مال أبيه على ظن أنه حي ، فإذا هو ميت مل يصح 
 )٣(] الورثـة  [ وإن قلنا يصح بعد الفسخ دون اإلجازة كما نقول يف خيار 

فإن جوزنا للوارث الفسخ قبل بلوغ اخلرب فخيار احلي مستمر ، وإال فكذلك 
ال ، كيال ينفرد أحدمها باخليار ، ومساق هذا يقتضـي  : يف األصح ، وقيل 

إن خيـار  : أنه إذا بلغ اخلرب الوارث ال يثبت له ما مل يعلم احلي به ، وقيل 
ع وال يعــود إال  ينقطـ: احلي يدوم إىل مفارقته جملس العقـد ، وقيـل 

إن خيــار  : الـوارث فـي جملـس ، وقيـل  )٤(] مـع [ أن جيتمـع 
ولو ورثـه اثنـان   ] ب١٤/م/ [ )٦(]  )٥(احلـي يكـون علـى الفـور 

فصاعداً مل ينقطع مبفارقة بعضهم على األصح إذا كانوا يف الـس ، فـإن   
 )٧(بيع فلهم اخليار كانوا غائبني فإن قلنا يف الواحد خيتار يف جملس مشاهدة ال

إذا أمجع هو والعاقد فكذا هلم اخليـار  : يف جملس وإن قلنا [ إذا اجتمعوا  )٧(
: ومىت فسخ بعضهم وأجاز بعض ، فقيل  )٩(به قال املتويل  )٨(] إذا اجتمعوا 

ال ينفسخ يف شيء واألصح ينفسخ يف اجلميع كاملورث لو فسخ يف حياته : 
ن يفسخ بعضهم يف نصيبه فقط أو يف يف بعض وأجاز يف بعض وال فرق بني أ

                                                 
 ) .٩/٢٠٨(اموع )    ١( 
وما بعـدها  ) ٢٤٦ينظر ص( وال مرت ع وعدمه أقوقد مرت هذه املسألة ويف صحة البي)    ٢( 

 .من البحث
 .الرؤية " م " يف )    ٣( 
 " .ل " سقطت من )    ٤( 
 ) .٩/٢٠٨(؛ اموع ) ٦/٥٧(البحر : ينظر )    ٥( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٦( 
 ) .٩/٢٠٨(اموع )    ٧( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٨( 
 ) .ب/١٦٩(تتمة اإلبانة )    ٩( 



 

فيه وجـه أن   )٣(] هو املشتري [ إن كان امليت  )٢(، ويف احلاوي  )١(اجلميع 
أن لكل من ورثته رد حصته دون شركائه ، وإن كان البائع فلكل من ورثة 

ع الضرر بالفسخ بتبعيض الصفقة عليه ـذلك قطعاً ؛ ألن املشتري ميكنه رف
يثبت للبائع اخليار ، ولو هرب أحـد املتعاقـدين   خبالف ورثة املشتري ، ال 

انقطع خياره قطعاً ، وكذا خيار اآلخر يف األصح ؛ ألن اهلارب فارق خمتاراً 
، ولو محل وأخرج مكرهاً ، فإن  )٤(إن مل ميكنـه أن يتبعـه فال : ، وقيل 

علـى املذهـب ، وإال ] أ٢٤٧/ل/ [مل ينقطع خيـاره )٥(منع من الفسخ 

                                                 
 ) .٨/٢٠٨(اموع )    ١( 
فإذا ثبت أن خيار الثالث موروث ، فإن كان واحداً ، كان : " ويف ذلك يقول املاوردي )    ٢( 

إمضاء البيع كله ، أو فسخ مجيعه ، وإن كانوا مجاعة ، : كان باخليار يف مدة اخليار بني 
وإن أراد بعضهم الرد وبعضهم  .فإن اتفقوا على إمساك املبيع كله أو رد مجيعه فذاك هلم 

ال حق لك يف : ملن أراد الرد : أنه ليس هلم ذلك ، وقيل : اإلمساك ، فمذهب الشافعي 
الرد إال أن يرد الباقون معك ؛ ألن الصفقة واحدة ، فلم جيز تبعيضها علـى البـائع ويف   

ألنه يرد أنه جيوز لكل واحد من الورثة أن ينفرد برد حصته دون شركائه ، : وجه آخر 
 =مجيع ما استحقه العقد ، فصار يف حكم املشترين صفقة هذا كله إذا كان امليت هـو 

املشتري أما إن كان امليت هو البائع ، فلكل واحد من ورثته أن ينفرد فيفسخ البيع يف =
 " .حصته 

 )٦/٦٧. ( 
 " .ل " سقطت من )    ٣( 

" العدة " لق الفوراين ، واملتويل ، وصاحبا أط: قلت : " وقد رد النووي على ذلك بقوله )    ٤( 
أنه يبطل خيارمها بال تفصيل وهو األصح ، ألنه متكـن مـن   : وغريهم " البيان " و " 

 " .الفسخ بالقول ، وألن هلارب فارق خمتاراً خبالف املكره ، فإنه ال فعل له 

مـوع  ؛ فتح العزيز مطبـوع مـع ا  ) ٣/٣١٧(؛ التهذيب ) ٣/٤٤١(روضة الطالبني  
)٨/٣٠٧. ( 

بأن سد فوه ، مل ينقطع خياره على أظهر الطريقني ، إذا مل يوجد منه ما يدل على الرضا )    ٥( 
 .الرضا باللزوم 

 ) .٨/٣٠٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

، فإن قلنا ينقطع انقطع خيار املاكـث وإال   )٢(األصح  )١(] على [ مل ينقطع 
، فإذا متكن اختار ، وهل هو على الفور ؟ فيه اخلالف السابق ، فإن  )٣(فال 

 )٤(] امتد [ د بالفور وكان مستقراً حني زال اإلكراه يف جملس ـقلنا ال يتقي
ن التمكن انقطع خياره اخليار فيه ، وإن كان ماراً ، فإذا فارق يف مروره مكا

وليس عليه االنقالب إىل جملس العقد ، ليجتمع مع العاقد اآلخـر إن طـال   
، وإذا مل يبطل خيار املخـرج مل   )٥(الزمان ، وإن قصر ففيه احتمال لإلمام 

يبطل خيار املاكث ، إن منع اخلروج معه ، وإال بطل يف األصح ، ولو ضربا 
 )٦(خليار قوالن كحنت املكره قاله الرافعي حىت تفرقا بأنفسهما ففي انقطاع ا

، ولو خرس يف الس فإن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة فهو علـى   )٦(
، وخيـار   )٧(خياره ، وإال نصب احلاكم نائباً عنه يفسخ أو جييز بالغبطـة  

، إذا ورثه الوارث وبلغه  )٨(الشرط ينتقل للوارث والسيد إال على قول شاذ 
املدة باقية ثبت إىل انقضائها ، وإال فاألصح أنه على الفور ، اخلرب فإن كانت 

 .جملسه : يف القدر الذي كان بقى عند املوت والثالث : والثاين 

                                                 

 .يف " م " يف )    ١( 

عكس ألن إبطال حقـه قهـراً مع بقائه بعيـد ، فإن مل مينع من الفسخ فطريقان على ال)    ٢( 
ينقطع ، ألن : وبه قال أبو إسحاق ) أحدمها ( أن يف انقطاع اخليار وجهني ) أظهرمها ( 

أنه ال ينقطع ؛ ألنه مكره يف ) وأصحهما ( سكوته عن الفسخ مع القدرة رضا باإلمضاء 
 .املفارقة وكأنه ال مفارقة والسكوت عن الفسخ ال يبطل اخليار كما يف الس 

 ) .٣/٤٤١(؛ روضة الطالبني ) ٣٠٧-٨/٣٠٦(اموع  فتح العزيز مطبوع مع 

 ) .٣/٤٤١(؛ روضة الطالبني ) ٨/٣٠٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 .امتداد " م " يف )    ٤( 
 ) .٨/٣٠٧(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع ) . ب/٩(اية املطلب )    ٥( 
 ) .٨/٣٠٧(وع فتح العزيز مطبوع مع ام)    ٦( 
 ) .٣/٤٤١(روضة الطالبني )    ٧( 
 .وهو ما جاء عن صاحب التقريب يف خيار الشرط أنه ال يورث )    ٨( 
 ) .٨/٣٠٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر  



 

تصرف الويل مث أفاق انون ، ليس له نقض ما فعله من فسخ  :فرع 
أو إجازة ، فإن أدعى أنه خالف احلظ ، نظر القاضي ، وإن وجـده كمـا   

ن مل يكن ما ادعاه ظاهراً فالقول قول الويل مع ميينه ، قالـه  ادعى نقض ، وإ
هذا إذا كان يقتضي غرماً عليـه فـإن مل   : القاضي حسني ، قال ابن الرفعة 

حتليفه ، وال حق يتعلق به بل بغريه ، وهو العاقد اآلخر  )١(] فينبغي [ يقتضيه 
 .نظر 

ون ، حىت تعترب كالم املصنف يقتضي أن اخليار ينتقل لويل ان :فرع 
لـو  : ، وقال اإلمام  )٢(مفارقته ال مفارقة انون وهو ما صرح به املاوردي 

فارق انون جملس العقد ففيه احتمال يالحظ إخراج العاقد كرهاً قال بعض 
،  )٣(الشارحني ، وإذا قلنا باالنقطاع فينبغي أن ال يعترب مفارقة الويل الس 

؛ ألنه يؤدي إىل إثبات اخليار لثالث ليس بعاقـد   وإن اعتربنا فسخه وإجازته
وعلى هذا ينبغي إذا كان احلظ يف : وال مالك مع اعتبار تفرق املالك ، قال 

 .بقاء اخليار للمجنون ال ميكنه الويل من املفارقة 

أي بأن جـاءآ معـاً ، وقـال     )٤( )ولَو تنازعا في التفرقِ ( ال ـق

                                                 
 .ففي " م " يف )    ١( 
بت ال ينقطع مبا فأما إذا جن أحد املتبايعني يف خيار الس ، فاخليار ثا: " ويف ذلك يقول )    ٢( 

وسـواء فـارق انـون الس . مبا حدث من اجلنون ، ألن احلقوق ال تبطل حبدوثه 
أو قام فيه ، ألن فعل انون ال حكم له ، فلم ينقطع اخليار بفراقه ، وينتقل اخليار عنـه  

 " .إىل وليه 
 ) .٦/٦٥(احلاوي  

ون ووارث امليـت ، فلـهما اخليـار يف    فإذا علم ويل ان: " ويف ذلك يقول املاوردي )    ٣( 
فإن فارقا الس الذي علما فيه ، أو فارقا العاقد . جملسهما الذي علما فيه ، ما مل يفارقا 

 " .اآلخر املكان الذي عقد البيع فيه ، فقد انقطع اخليار ولزم البيع 
 ) .٦/٦٦(احلاوي  

 ) .٢/٦٢(املنهاج )    ٤( 
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أي بأن اتفقا على  )٢( )أَو الْفَسخِ قَبلَه (  )١(أنكره اآلخر تفرقنا ، و: أحدمها 
  )٤()  )٣(] النايف [ صدق ( فسخت قبله وأنكره اآلخر : التفرق وقال أحدمها 

على األصـح عنـد   ] أ١٥/م/ [يف األوىل قطعاً ويف الثانية  )٥(بيمينه : أي 
الفسخ وهو قـول   قول مدعي )٦(اجلمهور ، ألنه األصل وصحح املاوردي 

لو اتفقا على وقت انقضـاء  : ، وأورد عليه أنه قال  )٧(ب التقريب ـصاح
بأن اإلشهاد علـى  : ، وأجيب  )٨(العدة ، وأدعى رجعة قبلها فالقول قوهلا 

فلم يعذر يف تركه خبالف الفسخ ، وقـال القاضـي    )٩(وب ـالرجعة مطل
رقنا وقال اآلخر تفرقنـا  انفسخ مث تف: إن جاءآ معاً ، وقال أحدمها : حسني 

                                                 
يريد الفسخ ، فالقول قول من يريد الفسخ مع ميينه ؛ ألن األصل عدم إذا أنكر اآلخر وهو )    ١( 

 . التفرق ، وعلى اآلخر البينة 
 ) .٢/٦٢(؛ مغين احملتاج ) ٣/٢٩١(التهذيب  

 ) .٢/٦٢(املنهاج )    ٢( 
 .الثاين " ل " يف )    ٣( 
 ) .٢/٦٢(املنهاج )    ٤( 
 .ألن األصل دوام االجتماع وعدم الفسخ )    ٥( 
 ) .٢/٦٢(؛ مغين احملتاج ) ٣/٢٩١(التهذيب  

وإن أختار أحدمها الفسخ واآلخر اإلمضاء ، غلـب الفسـخ علـى    : " ويف ذلك يقول )    ٦( 
 " .اإلمضاء ، ألن موضوع اخليار الفسخ 

 ) .٦/٥١(احلاوي  
وعن صاحب التقريب أن القول قول من يدعي الفسخ ألنـه  : " ويف ذلك يقول الرافعي )    ٧( 

 " .عرف بتصرفه أ
 ) .٨/٣٠٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 " .فإن ادعت االنقضاء مث ادعى رجعه قبله صدقت بيمينها : " ويف ذلك يقول النووي )    ٨( 
 ) .٣/٤٤٦(املنهاج  

وذلك ألن الرجعة مطلوب فيها اإلشهاد ويف ذلك خالف هل هو على سبيل االشتراط أم )    ٩( 
أنه ال يشرط الرجعة اإلشهاد ، ألا يف حكم استدامة النكـاح ،  : أم عدمه ، واجلديد 

 .ولذلك ال حيتاج إىل الويل ورضا املرأة 
 ) .٢/٤٤٠(؛ مغين احملتاج ) ٢/٤٤٠(املنهاج  



 

الفسخ فالقول قول مدعي الفسخ ، ألن األصل عـدم  ] ب٢٤٧/ل/ [قبل 
التفرق وإن جاءآ متعاقبني وقال أحدمها تفرقنا قبل الفسخ ، وقـال اآلخـر   

،  )١(فسخنا مث تفرقنا فالقول قول مدعي التفرق ، ألن األصل عدم الفسـخ  
اً ملا قلنـاه ، وال تفصـيالً يف   ليس خمالف] حسني [ وهذا الذي قاله القاضي 

يف التفرق والثاين  )٢(] الف ـاخت[ م األول ـل القسـدة ؛ بـمسألة واح
بتصديق الثاين يف املسألتني ، أما لـو  : يف الفسخ ، وقد قال  )٣(] اختالف [ 

اتفقا على التفرق والفسخ واختلفا يف السابق فههنا تقابل أصالن فينبغـي أن  
الفسخ قبل قوله ، وإن تساويا أو سبق أحدمها بدعوى يقال من سبق بدعوى 

التفرق صدق الثاين للفسخ كما يف الرجعة ، ولو اتفقا على عـدم التفـرق   
 )٥(فَصـلٌ  ( قال  )٤(وادعى أحدمها الفسخ فدعواه الفسخ فسخ قاله البغوي 

عِ الْبيعِ إِالَّ أَنْ في أَنوا(  )٧(باإلمجـاع  )٦( )لَهما وِإلحدهما شرطُ الْخيارِ 
وال جيـوز يف  )٨( )كربوي وسلم ومسلَمٍ بض في الْمجلسِ أَنْ يشترِطَا الْقَ

                                                 
؛ فتح العزيـز مطبـوع مـع امـوع     ) ٣/٢٩١(؛ التهذيب ) ٦/٥١(احلاوي : ينظر )    ١( 

 ) .٩/٢٠٩(؛ اموع ) ٨/٣٠٩(
 .اختالفاً " م "  يف)    ٢( 

 .اختالفاً " م " يف )    ٣( 

إن اتفقا على عـدم التفـرق ،   : ولو اختلف املتبايعان يف الفسخ ؛ نظر : " حيث يقول )    ٤( 
 " .فدعوى من يدعي الفسخ فسخ ؛ ألن الفسخ له ثابت 

 ) .٣/٢٩١(التهذيب  

 .يف خيار الشرط : فصل )    ٥( 

 ) .٢/٦٢(املنهاج )    ٦( 

 ) .٣/٤٤٢(روضة الطالبني )    ٧( 

 ) .٢/٦٣(املنهاج )    ٨( 
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واحلوالة ورجوع البائع بالفلس واخللع بال خـالف يف   )١(يف األخذ بالشفعة 
ار ـت خيـ، وإن ثب )٢(ة ـة قاطعـى طريقـارة علـواب واإلجـاهلبة بث
 )٣(ه ـخليار يف الصداق مذكور يف بابار الس فيهما ، وحكم شرط اـخي

( قال خبيار الشـرط ، قـال   . من قال خبيار الس ففيها  )٤(ة ـوالقسم )٣(
 ةلُومعم ةدي مف وزجا يمإِننفياً للغـرر ، فلو شرطه مطلقاً أو قـدره   )٥( )و

مبدة جمهولة بطل العقد ، ولو شرطاه إىل وقـت طلوع الشمس من الغـد  
واستبعده الرافعي  )٧(ال جيوز :  )٦(إىل طلوعها قال الزبريي : ولو قاال جاز ، 

                                                 
وإال أن خيار الشرط ال يثبت يف الشفعة بال خالف ، وكذا يف احلوالـة  : " قال النووي )    ١( 

على ما حكاه العراقيون ، وإال أن الوجه الغريب املذكور خيار الس للبائع ملفلس ، مل 
 " .شرط الثواب طريقة قاطعة تنفي خيار الشرط يطردوه هنا ، وإال أن يف اهلبة ب

 ) .٣/٤٤٦(روضة الطالبني  
 ) .٣/٤٤٦(روضة الطالبني )    ٢( 
ولو شرط خياراً يف النكاح بطل النكاح ، أو يف املهـر فـاألظهر   : " حيث قال النووي )    ٣( 

 " .صحة النكاح ال املهر 
 ) .٣/٢٩٩(املنهاج  

وإن مل يكـن  . إن كان فيها رد ثبت فيها اخلياران ؛ ألا بيع : و القسمة فيها تفصيل وه)    ٤( 
وإن قسـم  . فيها رد ، فإن كان احلاكم  يقسمها ، فهي قسمة إجبار ، فال خيار فيها 

إا بيـع  : إا إفراز حلقني ، فال خيار فيها ، وإن قلنا : الشريكان بأنفسهما ، فإن قلنا 
 .ثبت فيها اخلياران 

؛ ) ٨/٢٩٨(؛ فتح العزيز مطبوع مـع امـوع   ) ٥/٢٨(؛ البيان ) ٢/١٠٣(الوسيط  
 ) .٢/٦٣(املنهاج 

 ) .٣/٤٤٣(؛ روضة الطالبني ) ٨/٣١٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
الزبري بن أمحد بن سليمان بن عبد اهللا بن عاصم بن املنذر بن الزبري بن العـوام األسـدي   )    ٦( 

" " املسـكت  " " الكايف " صاحب ) هـ٣١٧ت(عبد اهللا الزبريي  اإلمام اخلليل ، أبو
 .وغريها كثري " ستر العورة " " النيه 

 ) .٢١٩،  ٢/٢١٧(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ٢/٢٥٦(ذيب األمساء واللغات  
 ) .٣/٤٤٣(؛ روضة الطالبني ) ٥/٢٩(البيان )    ٧( 



 

؛ ألن الغيم إمنا مينع من اإلشراق ال الطلـوع ، ولـو قـال إىل     )١(الرافعي 
وهو يرد على الزبريي ، ولو تبايعا  )٢(الغروب أو وقت الغروب صح اتفاقاً 

الَ تزِيـد  ( قال  ، )٣(اراً بشرط اخليار إىل الليل أو عكسه مل تدخل الغاية 
لثبوا  )٦(] الثالث [ وإمنا أثبتناه يف  )٥(ألن األصل منعه  )٤( )علَى ثَالَثَةَ أَيامٍ 

: وقيـل   )٨(ث حبان بن منقـذ  ـا يف حديـووروده )٧(لثبوا يف املصراة 
، وأنه كان خيدع يف البيع فجعل له رسول اهللا  )٩(والده منقذ ابـن عمـرو 

ويف رواية فقال له النيب )١٠(" فيه باخليار ثالثاً  ما أبتاع من شيء فهو اهللا 

                                                 
 .) ٨/٣١٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 ) .٣/٤٤٣(؛ روضة الطالبني ) ٨/٣١٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
 .كما لو باعه بألف إىل رمضان ، ال يدخل رمضان يف األجل )    ٣( 
 ) .٥/٢٩(البيان : ؛ وينظر ) ٣/٤٤٣(روضة الطالبني  

 ) .٢/٦٣(املنهاج )    ٤( 
 ) .٢/٦٣(مغين احملتاج )    ٥( 
 " . م" طمس يف )    ٦( 
 ) .٧(هامش ) ٧٣٠ص(فها الحقاً بفصل سيأيت تعري)    ٧( 

حبان بن منقذ بن عمرو األنصاري مث املازين املدين ، صحايب مشهور شهد أحـداً ومـا   )    ٨( 
بعدها ، وتزوج زينب الصغرى بنت ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب فولدت له حيـىي  

 . تويف يف خالفة عثمان . وواسعاً 

 ) .١/١٨١(؛ تقريب التهذيب ) ١/١٥٢(األمساء واللغات ذيب  
منقذ بن عمرو بن عطية ابن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بـن النجـار   )    ٩( 

. األنصاري البخاري املازين الصحايب املدين وهو صحايب ، ذكره البخـاري يف تارخيـه   
 .ن ابن منقذ ، جده األعلى وهو والد حبان بن منقذ وهو جد حممد بن حيىي بن حبا

 ) . ٢/١١٥(ذيب األمساء واللغات  
؛ السنن الكربى ، كتاب البيوع ، ) ٢/٢٦(املستدرك على الصحيحني ، كتاب البيوع )    ١٠( 

أن حبان بن منقذ كان " بلفـظ ) ٥/٢٧٣(الدليل على أن ال جيوز شرط اخليار : باب 
له اخليار  ع يف البيع ، فجعل رسول اهللا سفح يف رأسه مأمومة فثقلت لسانه وكان خيد

ال : فسـمعته يقـول   " بع وقل ال خالبة : "  فيما اشترى ثالثاً ، وقال له الرسول 
 " .خذابة ال خذابة 



 

 :  " ْي كُلِ سـلعة ابتعتـها   : إذا أنت بايعت فَقُلف تأَن الَبةَ ، ثُمالَ خ
فيـه  [ ، وذكر اخليـار   )٢(أصل احلديث يف الصحيحني  )١( "بِاخلَيِارِ ثَالثاً 

 )٥(ال خالبة :  ولو قال: ، قال األصحاب  )٤(حممد بن إسحاق  )٣(] بإسناده 

ار ثالثاً فيثبت ، إن كانـا عـامليني   ـراط اخليـفمعناها يف الشرع اشت )٥(
، وكذا إن علم البائع دون املشـتري يف   )٦(مبعناها ، وإن كانا جاهلني فال 

مىت كانا  )١(وخرجهما جملي يف عكسه ، وحكامها ابن التلمساين  )٧(األصح 

                                                 
أن منقذاً مسفع يف رأسه يف اجلاهلية مأمومة : " بلفظ ) ٢٩٣-٢/٢٩٢(مسند احلميدي )    ١( 

بـايع وقـل ال   : "  لبيع فقال له رسول اهللا فخبلت لسانه ، فكان إذا بايع خيدع يف ا
 " .خالبة مث أنت باخليار ثالثا 

) ٢١١٧(ما يكره يف اخلداع يف البيع ، رقـم  : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٢( 
؛ صحيح مسلم ، كتـاب البيـوع ،   ) ٦٩٦٤) (٢٤١٤) (٢٤٠٧(وبأرقام ) ٢/٦٣٠(

 ذَكَر رجلٌ لرسول اهللا : بلفظ ) ٦٢١ص() ١٥٣٣(من خيدع يف البيع ، رقم : باب 
فَكَانَ إِذَا " الَ خالبةَ : من بايعت فَقُلْ : "  أنه يخدع في الْبِيوعِ ، فَقَالَ رسولُ اهللا 

 . الَ خيابةَ: بايع يقُولُ 

 .يف إسناده " م " يف )    ٣( 

 ).٣(ينظر هامش. على الصحيحني والسنن الكربى  واإلسناد املذكور كما جاء يف املستدرك 
حممد بن إسحاق بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن املسيب ابن أيب السائب بن عابد )    ٤( 

عابد بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم املخزومي املسبيب ، أبو عبد اهللا املدين ، نزيل بغداد 
 .عنه مسلم وأبو داود ، روى عن عبد اهللا بن نافع ، وروى ) هـ٢٣٦ت(

 ) .٢/٧٤(؛ تقريب التهذيب ) ٣٤-٩/٣٣(ذيب التهذيب  
 .اخلالبة بالكسر هو كثري اخلداع )    ٥( 
 ) .٦٨ص) (خلب/مادة(املصباح املنري  

 ) .٣/٤٤٤(؛ روضة الطالبني ) ٥/٢٩(البيان )    ٦( 
: تري ، فوجهـان قلـت   فإن علم البائع دون املش: " وهو مـا صححه النووي بقوله )    ٧( 

 " .واهللا أعلم . أنه ال يثبت : الصحيح 
 ) .٣/٤٤٤(روضة الطالبني  



 

، ولـو   )٢(لثالث بطل البيع كانا جاهلني أو أحدمها ، ولو شرط زيادة على ا
قبلها بطل البيع أيضـاً   )٣(شرط ثالثاً فما دوا واملبيع يتسارع إليه الفساد 

/ على األصح والثاين يصح ويباع عند اإلشراق على الفساد ويقام مثنه مقامه 
ويشترط اتصال املدة بالعقد ، فلو شرطا ثالثاً من آخر الشهر أو ] أ٢٤٨/ل[

ولو شـرطا ثالثـاً مث    )٤(يار الغد دون اليوم بطل البيع مىت شاء أو شرطا خ
، ولو باع عبدين بشرط اخليار يف أحدمها  )٥(اسقطا اليوم األول سقط الكل 

ال بعينه بطل ولو شرطه يف أحدمها بعينه أو يف أحدمها خيار يـوم واآلخـر   
ي احلكم ، ولو شـرط اخليـار   ـخمتلف] ب١٥/م/ [يومني فقوال اجلمع بني 

وفسخ  )٦(ة يف الرد ـوأراد الفسخ يف أحدمها فعلى قويل تفريق الصفق فيهما
ألحدمها دون اآلخر  )٧(] اخليار [ أحد املشتريني يف نصيبه كالرد ولو شرط 

وللمتعاقدين شرط اخليار هلما وألحدمها معيناً ، ولو  )٨(صـح فـي األظهر 
                                                                                                                        

ن حممد بن علي شرف الدين أبو حممد الفهري املصـري املعـروف بـابن    ـعبد اهللا ب)    ١( 
التلمساين ، كان إماماً عاملاً بالفقه ، انتفع به الناس وصنف التصانيف منها شرحان على 

 . مام وشرح احلاوي ، القونوي على السنة متوسط مسمى باملغين العاملني لإل
 ) .٤/٣٢٦(كربى طبقات الشافعية ال 

فلو شرط خيار أربعة أيام فسد العقد ، وحبذف الزيادة ال يتغلب : " ولذلك يقول البغوي )    ٢( 
 " .صحيحاً 

 ) .٣٢٣-٣/٣١٩(التهذيب  
فيه خيار ثالثة أيام فقد جاء عن الفقيه زيد بـن   وذلك مثل اهلريسة وما أشبهها ، وشرط)    ٣( 

: يبطل البيع والثـاين  : أحدمها : حيتمل وجهني : يقول  –رمحه اهللا  –عبد اهللا اليفاعي 
وإذا حق عليها الفساد قبل انقصا ، اخليار ، بيعت ، وجعل مثنـها قائمـاً   . يصح البيع 

 .مقامها 
 ) .٥/٣١(البيان  

 ) .٨/٣١٢(ع مع اموع فتح العزيز مطبو)    ٤( 
 ) .٣/٤٤٤(روضة الطالبني )    ٥( 
 ) .٣/٤٤٣(املصدر السابق )    ٦( 
 " .م " سقطت من )    ٧( 
 ) .٣/٤٤٣(روضة الطالبني )    ٨( 



 

لو شرطاه ألجنيب ، و )١(شرطا ألحدمها يوماً ، ولآلخر يومني أو ثالثة صح 
إن جعله وكيالً : ، وقيـل  )٣(ال : أو للعبد املبيع صح يف األصح ، وقيل  )٢(

وكيالً يف اخليار صح ، وإال فال ، وعلى األصح خيتص به املشـروط لـه يف   
، وإذا  )٤(يثبت للشارط معه ويستقل كل منهما بالفسـخ  : األصح ، وقيل 

، وإذا  )٥(ي األصـح  ـف قلنا باالختصاص فمات األجنيب ثبت للشارط اآلن
يصح الزماً ، : ، وقيل  )٧(البيع  )٦(] فيفسد [ ال يصح شرطه لألجنيب : قلنا 

يصح ويثبت اخليار للشارط دون األجنيب ، وإذا أثبتناه لألجـنيب ،  : ، وقيل 
:  )٩(ال يلزمه مراعاة احلظ خبالف الوكيل ، وقال الرافعـي  :  )٨(قال البغوي 

شترى شيئاً على أنه يؤامر فالناً فيأيت مبا يأمره من فسخ إىل أنه يلزمه ، ولو ا

                                                 
 .إن صححنا البيع ، ثبت اخليار فيما شرط كما شرط )    ١( 
 ) .٣/٤٤٣(روضة الطالبني  

ال يصح ؛ ألنه حكم من أحكام العقد ، فـال  ) أحدمها ( الن شرط اخليار لألجنيب فيه قو)    ٢( 
يصح ؛ ألنه جعل إىل شرطهما للحاجـة  ) والثاين ( يثبت لغري العاقدين كسائر األحكام 

 .ورمبا دعت احلاجة إىل شرطه لألجنيب ، بأن يكون أعرف باملتاع منهما 
 ) .٩/١٩٥(املهذب مطبوع مع اموع  

فإن باع عبداً ، وشرط اخليار للعبد ، فهو على القولني ، : " ن الصباغ ويف ذلك يقول اب)    ٣( 
 " .كما لو شرطه لألجنيب 

 ) .٥/٣٣(البيان  
 .ولو فسخ أحدمها وأجاز اآلخر فالفسخ أوىل )    ٤( 
 ) .٨/٣١٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .وهو ما صححه البغوي والرافعي )    ٥( 
 ) .٨/١٩٧(العزيز مطبوع مع اموع  ؛ فتح) ٣/٣٣٠(التهذيب  

 .فبعد " ل " يف )    ٦( 
 .وهو ما جزم به الروياين )    ٧( 
 ) .٩/١٩٧(اموع : ينظر  

 ) .٨/٣٣١(التهذيب )    ٨( 
 ) .٣/٤٤٧(روضة الطالبني : ؛ وينظر ) ٣١٦-٨/٣١٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٩( 



 

 )١(أسـتأمرته فـأمرين بالفسـخ    : أو إجازة جاز وليس له الرد حىت يقول 

حيتمل اإلطـالق ،  : واألصح اشتراط تقيد املؤامرة بالثالث فما دوا وقيل 
، وللوكيل شرط اخليار ، وللموكـل   )٢(والزيادة على الثالث كخيار الرؤية 

يف األصح ، وخيتص به ولنفسه إن أذن فيه املوكل صرحياً وكذا إن أطلق يف 
ـ ـ، وليس له شرط )٣(األصح  ـ ـه ألجنيب وال للعاقد اآلخ ث ـر ، وحي

ـ  ـار للوكيـت اخليـثب ـ ـل ال يفعـل إال ما فيــه احل ل ـظ ، وه
 )٥(] ألجـنيب  [ إذا شـرط  )٤(ه اخلالف ـه ؟ فيـار معـل اخليـللموك

؟ ولو أطلق الوكيل شرط اخليار باإلذن املطلق ثبت لـه   )٦(اقد هل يثبت للع
، أما خيار الس ، فقيل  )٧(هلما : للموكل وقيل : وحده يف األصح ، وقيل 

يعترب جملس املوكل والصحيح اعتبار جملس العاقد ، فلو حضر املوكل : فقيل 
ن جملس العقد فمنع الوكيل الفسخ واإلجازة ففي وجوب االمتثال احتمـاال 

                                                 
أمره باإلجازة أجيزت ، وإن أمره بالفسـخ فسـخ ، وهـذا    حسب ما يأمره به ، فإن )    ١( 

منصوص على جوازه ، مث إذا أراد الفسخ ، أو اإلمضاء ، مل جيز إال مبـؤامرة فـالن ؛   
أن يشترط مؤامرة فالن يف ثالثة أيام ، فإن أطلق ال جيوز ، كما لـو بـاع   : وصورته 

 .بشرط اخليار مطلقاً
 ) .٣/٣٣١(التهذيب  

 ) .٣٤-٥/٣٣(؛ البيان ) ٣/٣٣١( التهذيب)    ٢( 
 ) .٣/٣٣١(التهذيب )    ٣( 
فيه وجهان ، غري أما يفترقان : فيه وجهان ؛ كما إذا شرط لألجنيب ، هل يثبت للعاقد )    ٤( 

يف شيء من حيث إن الوكيل ال يتصرف بالفسخ ، وال اإلجازة إال على وجه النظـر ؛  
 =.ألنه مل يفوض إليه وجه االئتمار ألنه مؤمتر ، واألجنيب يفعل ما يشاء ؛ 

 ) .٣/٣٣١(التهذيب = 

 .األجنيب " ل " يف )    ٥( 

 ) .٥(ينظر الصفحة السابقة هامش )    ٦( 

 ) .٣/٤٤٧(؛ روضة الطالبني ) ٨/٣١٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 



 

 .أرجحهما املنع  )١(للغزايل 

حيث حكمنا بفساد البيع بشرط خيار فاسد ، فلو خذفاه يف  :فرع 
يف حذف  )٣(إن الوجه الضعيف : ، وقيل  )٢(الس مل ينقلـب صحيحـاً 

وتحسب ( يطرد فيه ، حكاه اإلمام قـال  )٤(] الشروط الفاسدة [ حذف 
 قْدالْع ن( يثبت عنـده [ نه بالشـرط أي إذا أطلقاه ؛ أل )٥( )م نلَ ميقو

حيسب من  )٨(] الس ، واألجل  )٧(ألنه ال فائدة فيه مع خيار  )٦( )التفرقِ 

                                                 

نه احلاضر ، فلو كـان  أما خيار الس فيختص بالوكيل قطعاً ؛ أل: " ولذلك فهو يقول )    ١( 
عليه االمتثال رجع اخليار إىل : املوكل يف الس حجر على الوكيل يف اخليار ، فإن قلنا 

ال يتمثل ، فإنه من لوازم السبب السابق ، وهذا وإن كان بعيداً ففيه : وإن قلنا . املوكل 
 " .تأمل للناظر 

بارة الغـزايل مومهـة إثبـات    وليس يف املسألة خالف ، وإن كانت ع: " وقال النووي  
 " .اخلالف 

 ) .٣/٤٤٧(؛ روضة الطالبني ) ٢/١٠٧(الوسيط  
 .ألنه ال عقد ها هنا ، حىت يكون لسه حكم )    ٢( 
 ) .٣/٣١٤(التهذيب  

 .عرب عنه النووي بأنه وجه ضعيف شاذ )    ٣( 
 ) .٣/٤١٠(روضة الطالبني : ينظر  

 .الشرط الفاسد " م " يف )    ٤( 
 ) .٢/٦٤(املنهاج )    ٥ (

 ) .٢/٦٤(املنهاج )    ٦( 
وممن قال بأنه من العقد ، ابن احلداد وعلل لذلك ، بأن ثبوته بالشرط والشرط وجـد يف  )    ٧( 

 : أما من قال أنه بالتفرق ، فقد علل له اإلمام بتعليلني . العقد 
أن الظاهر أن الشارط ) الثاين ( أن اخليار بني متماثالن ، واملثالن ال جيتمعان ) أحدمها (  

يبغى بالشرط إثبات ما لو ال الشرط ملا ثبت ، وخيار الس ثابت وإن مل يوجد الشرط 
 .فيكون املقصود ما بعده 

 ) .٨/٣١٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 " .م " سقطت من )    ٨( 

يار
اخل

دة 
م

 



 

وكذا مدة اإلجارة إذا أثبتنا اخليار فيها  )١(على الوجهني : من العقد ، وقيل 
رط ، وإذا قلنا اخليار من العقد فمضت املدة ومها مصطحبان انقطع خيار الش

ويبقى خيار الس ، وعكسه عكسه ، ولو اسقطا أحـدمها  ] ب٢٤٨/ل/ [
مل يسقط اآلخر ولو اسقطا اخليار مطلقاً سقط ، ولو شرطاه من التفرق بطل 
يف األصح ، وقيل يصح البيع والشرط ، وإن قلنا من التفرق فاسقطا اخليـار  

شرطاه مـن  قبل التفرق بطل خيار الس وال يبطل اآلخر يف األصح ، ولو
ولو شرطا اخليار بعد العقـد   )٢(] والشرط [ العقـد فاألصح يصح العقد 

حيسب من : ال خيتلف وعلى األول : بثبوته فعلى الثاين : وقبل التفرق وقلنا 
،  )٣(وقت الشرط ، ومن له خيار الشرط له الفسخ حضر صاحبه أو غـاب  

ترى على أنـه إن مل ينقـده   ، ولو اش )٥(إىل احلاكم  )٤(] نفوذه [ وال يفتقر 
إن قـدم زيـد اليــوم  : كقوله  )٦(الثمن يف ثالثة أيام فال بيع بطل البيع 

وحيمـل علـى شـرط اخليـار ،  )٨(يصـح : ، وقيـل  )٧(فـال بيـع 

                                                 
ن بالترتيب إن جعلنا اخليـار  وممن جعل الوجهني مطردين يف األجل الشيخ أبو علي ؛ لك)    ١( 

من وقت العقد فاألجل أوىل ، وإال فوجهان ، والفرق أن األجل ال يثبت إال بالشـرط  
 " .فالنظر فيه إىل وقت الشرط واخليار قد ثبت من غري شرط 

 ) .٨/٣١٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٢( 
 ) .٨/٣١٤(مع اموع  فتح العزيز مطبوع)    ٣( 
 .بعوده " ل " يف )    ٤( 
 .ألنه فسخ متفق على ثبوته فال حيتاج يف نفوذه إىل احلاكم ، خبالف الفسخ املختلف فيه )    ٥( 

. 
 ) .٨/٣١٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .ألن هذا ليس بشرط للخيار ، بل هو شرط فاسد ، فيفسد به البيع )    ٦( 
 ) .٥/٣٥(البيان  

 ) .٩/١٩٣(اموع )    ٧( 
 .وممن صححه أيب إسحاق )    ٨( 
 ) .٣/٤٤٤(روضة الطالبني : ينظر  

يار
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واَألظْهر أَنه إِنْ كَانَ الْخيار للْبائعِ فَملْك الْمبِيعِ لَه ، وإِنْ كَانَ ( ، قـال 
رِي لتشلْمل هانَ أَنب عيالْب مفَإِنْ ت ، قُوفوا فَممإِنْ كَانَ لَهو ، رِي فَلَهتشلْم

: أحدهــا  : فـي املسألـة ثالثـة أقـوال  )١( )من حنيِ وإِالَّ فَللْبائعِ 
/  )٤(موقوف : ، والثالث  )٣(للمشتـري : ، والثانـي  )٢(امللـك للبائـع 

توسـط   )٥(ورجح كالً مرجحون ، واملذكور يف الكتـاب ] أ١٦/م/ [ )٤(
إنه األشبه ومنهم من قطع به :  )٦(وعليه الفتوى ، وقال الرافعي  ذكره مجاعة

به ، وال فرق بني خيار الس وخيار الشرط ، وحيث كان املبيع لواحـد  
فروع  فالثمن لآلخر وحيث توقفنا يف املبيع توقفنا يف الثمن ، وأثر اخلالف يف

إن قلنــا امللـك لــه أو    [ كسب املبيع إن مت البيع للمشتـري : منها 

                                                 
 ) .٦٥-٢/٦٤(املنهاج )    ١( 
 .أنه تنفذ فيه تصرفات البائع ، وال تنفذ تصرفات املشتري : امللك للبائع بدليل )    ٢( 
 ) .٣/٣٠٨(التهذيب  

 .اب والقبول ؛ فثبوت اخليار فيه ال مينع امللك ؛ كخيار العيب ألنه بيع مت صحيحاً باإلجي)    ٣( 
 ) .٣/٣٠٨(التهذيب  

ألنه سبب زوال امللك ؛ وهو البيع قد وجد ؛ فال ميكن القطع بأن امللك للبائع ، وحـق  )    ٤( 
 .االعتراض للبائع ثابت ؛ فال يقطع بامللك للمشتري ، فقلنا بالوقف 

 ) .٣/٣٠٩(التهذيب  
وأظهر األقوال أنه إن كان اخليار للبائع وحده فامللك يف املبيع : " اء عن الرافعي ـوما ج  )  ٥( 

املبيع له ، وإن كان للمشتري وحده فامللك منتقل إليه ، وإن كان هلما فهو موقـوف ،  
 .فإن مت البيع بآن حصوله للمشتري من وقت البيع ، وإال بآن أنه مل يزل عن ملك البائع 

 ) .٥١٧ص(احملرر  
واألشبه توسط ذكره مجاعة وهو أنه إن كان اخليار للبائع ، فاألظهر بقـاء  : " حيث قال )    ٦( 

امللك له ، وإن كان للمشتري فاألظهر انتقاله إليه ، وإن كان هلما فاألظهر الوقف وعلى 
 " .هذا تتفاوت األحوال يف األظهر من األقوال ال يف ختصيص اخلالف ببعضها 

 ) .٨/٣١٧(وع مع اموع فتح العزيز مطب 



 

،  )١(للمشـتري  : للبائع ، وقيل : موقوف ، وإن قلنا للبائع ، قال اجلمهور 
أو موقوف ، وإن قلنا  )٣(] امللك له : [ وإن قلنا  )٢(] وإن فسخ البيع للبائع 

 . )٥(للبائع : وقيل  )٤(للمشتري فله يف األصح : 

إن [ النتاج إن حدث وانفصل يف مدة اخليار ، فالكسـب  : ومنها 
احلمل ال يأخذ قسطاً : كان محالً عند البيع ، وولد يف زمن اخليار ، فإن قلنا 

، فإن فسخ  )٨(يأخذ وهو األصح : وإن قلنا  )٧(]  )٦(من الثمن فكالكسب 
الكسب والنتاج فسخ فهما للبائع ، وإال فللمشتري وسائر الزوائد املنفصلة ك

، أما املتصلة فتابعـة ، وال فـرق يف ذلك بني خيار الس والشرط قـال  
للبائع ؛ ألنه  )٩(] تكون [ ولو قيل بالفسخ يف خيار الس إا : ابن الرفعة 

 .حرمي العقد ، ففسخه يبني أن ال عقد خبالفه يف خيار الشرط مل يبعد 

                                                 
للبائع ؛ ألنه املالك حني حصوله ، وعن أيب علي الطربي أنه للمشتري ؛ ألن سبب : قيل )    ١( 

 .ملكه موجوداً أوالً ، وقد استقر عليه آخر ، فيكتفي به ، وإن فسخ البيع فهو للبائع 
 ) .٨/٣١٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 " .ل " سقطت من )    ٢( 
 " .م " سقطت من )    ٣( 
 ) .٨/٣١٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٤( 
 .وهو قول أيب إسحاق ، نظراً إىل املآل )    ٥( 
 ) .٨/٣١٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .ألن احلمل كاجلزء منها ، فأشبه سائر األعضاء ، فعلى هذا هو كالكسب بال فرق )    ٦( 
 ) .٣/٤٤٩(؛ روضة الطالبني ) ٨/٣١٨(ع اموع فتح العزيز مطبوع م 

 " .ل " سقطت من )    ٧( 
كما لو بيع بعد االنفصال مع األم فعلى هذا احلمل مع األم ؛ كعينني تباعان معاً ، فـإن  )    ٨( 

 .فسخ البيع فهما للبائع ، وإال فللمشتري 
 ) .٣/٤٤٩(؛ روضة الطالبني ) ٨/٣١٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 " .ل " وصلب " م " يف هامش )    ٩( 

اج
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ك 
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ى أقوال امللك نقله ابـن الرفعـة ،   عل )١(النفقة بناها اجليلي : ومنها 
يف نفقـة   )٢(يتجه أن يكون كالكسب ، ويعضد مبا قاله الرافعـي  : وقال 

 .املوصى به 

العتـق إن كان اخليار هلما أو للبائع ، فإن أعتق البائع نفد : ومنهـا 
 )٥(] وجه أنه ال ينفذ إذا قلنا ال ملك لـه  )٤(ويف التتمة  )٣(على كل قول [ 

وإن أعتـق   )٦(] ال ملـك لـه   : اهلبة وجه أنه ال ينفذ ، إذا قلنا ويف [  )٥(
املشتري فإن كان بإذن البائع نفذ مطلقاً ، إال على وجه أشار إليه سـليم ،  

امللك للبائع مل ينفذ ، إن فسخ وكـذا  : فإن قلنا  )٧(] إال بإذنه [ وإن صدر 
ـ  إن مت يف األصح وإن قلنا موقوف ، فالعتق موقوف ، ا للمشـتري  وإن قلن

                                                 
لي ، شـارح التنبيـه ،   يف الشيخ صائن الدين اهلمامي اجليعبد العزيز بن عبد الكرمي بن عبد الكا)    ١( 

وشرح الوجيز أيضاً ، وكالمه كالم عارف باملذهب ، وخلص الشرح من الوسيط والبسـيط  
 .احلاوي والتتمة والنهاية وكثري غريها والشامل والتهذيب والتجريد واخلالصة واحللية و

 ) .٤/٣٨٦(طبقات الشافعية الكربى  
النفقة واملؤن احملتاج إليها بني املوت والقبول ، حكمها حكم الفطرة وقـال  : حيث قال )    ٢( 

إا على املوصى له ، إن قبل على كل قول ، وعلى الوارث ، إن رد على كل : الغزايل 
 .وصى له من القبول أو الرد ، ألزم النفقة ، فإن أراد اخلالص رده قول ، وإذا توقف امل

 ) .٧/٦٦(فتح العزيز  
إذا كان املبيع رقيقاً ، فاعتقه البائع يف زمان اخليار املشروط هلما أو للبائع نفذ اعتاقه على )    ٣( 

إىل كل قول ، أما إذا كان امللك له فظاهر ، وأما على غري هذا القول فألنـه بسـبيل   
: الفسخ ، واالعتاق يتضمن الفسخ فينقل امللك إليه ، وإن اعتقه املشتري ، فـإن قلنـا   

 .امللك للبائع مل ينفذ إن فسخ البيع ، وإن مت فكذلك يف أصح الوجهني 
 ) .٨/٣١٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .ب/٢٠٣(تتمة اإلبانة )    ٤( 
 " .م " وصلب من " ل " يف هامش )    ٥( 
 " .م " سقطت من )    ٦( 
 .إال بإذنه " ل " يف )    ٧( 
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مطلقاً ، : قيل   )٣(د ينف )٢(] ج سري[ ، وعن ابن  )١(ق فاألصح ال ينفذ العت
 )٥(] وأجـاز  ] [ أ٢٤٩/ل/ [ذ نا ال ينفإن قل، ف )٤(راً إن كان موس: وقيل 

ينفذ ، فمن : بنفوذه اآلن وجهـان ، فإن قلنا  )٦(] احلكم [ البائـع ففـي 
اإلعتاق ، وإن قلنا بوجه ابن  من وقت: فمن وقت اإلجازة يف األصح وقيل 

أحدمها يبطل وليس له إال الثمن :  )٧(سريج ففي بطالن خيار البائع وجهان 
وأصحهما ال يبطـل لكن ال يرد العتق بل إذا فسخ أخذ قيمة العبد كنظريه 
بالرد بالعيب ، أما إذا كان اخليار للمشتري فنفذ إعتاقـه على كل قول وإن 

مت البيع أو فسخ ، وجييء  )٨(نا امللك للمشتري مل ينفذ أعتقه البائع ، فإن قل
: ، وإن قلنا بالوقف ، فإن مت البيع وإال نفذ ، وإن قلنا  )٩(فيما لو فسخ وجه 

                                                 

 .صيانة حلق البائع عن اإلبطال )    ١( 

 ) .٨/٣١٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .شريح " م " يف )    ٢( 
وكان أبو العباس بن سريج خيرج نفوذ عتقه على وجهني من اختالف قويل الشـافعي يف  )    ٣( 

 .ملرهون عتق الراهن لعبده ا
 .أن عتقه باطل ؛ حلجر البائع عليه : أحد الوجهني  
أن عتقه جائز ، ألن العتق ملا سرى إىل غري امللك يف حصة الشـريك ، كـان   : والثاين  

وقوعه يف امللك رفعه حلجر البائع أوىل وكان أبو الطيب بن سـلمة ، وأبـو إسـحاق    
 العباس ، ويبطلون العتـق وجهـاً   املروزي ، وأبو علي ابن أيب هريرة ينكرون خترج أيب

واحداً ، ألن املشتري وإن كان على هذا القول مالكاً ، فخيار البائع يوقع عليه حجراً ، 
 .واحملجور عليه يف ماله ال ينفذ عتقه كالسفيه 

 ) .٨/٣١٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ؛ وينظر ) ٦/٥٦(احلاوي  
 .ما يف الرهن خبالف املعسر ، فإنه ينفذ ك)    ٤( 
 ) .٣/٤٤٩(؛ روضة الطالبني ) ٨/٣١٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .فأجاز " م " يف )    ٥( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٦( 
 ) .٣/٤٥٠(؛ روضة الطالبني ) ٨/٣١٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
 .املصادر السابقة نفس الصفحة )    ٨( 
 =.الوجه هو الوجه الناظر إىل مآل احلال  وهذا)    ٩( 



 

إن كان  )١(] الوطء [ للبائع فإن فسخ نفذ ، وإال فكاعتاق الراهن ، ومنها : 
ينبين على : وقيل  ال ،: ، وقيل  )٢(اخليار هلما أو للبائع حل للبائع يف األصح 

مل جيب [ واملهر إن مت البيع  )٣(امللك وال حيل للمشتري ، ولكن ال حد عليه 
 )٤(] للبائع وجب يف األصح : إن قلنا امللك للمشتري أو موقوف ، وإن قلنا 

وإن فسخ وجب للبائع إن قلنا له أو موقوف وإن قلنا للمشـتري فـال يف   
ال يثبت االستيالد إن : ألقوال وقيل ، والولد حر نسيب على ا )٥(ح ـاألص
، وإن  )٦(امللك للبائع ، فإن مت البيع أو ملكها بعد ذلـك ، فقـوالن   : قلنا 

بالوقف ، فإن مت بآن ثبوت االستيالد ، وإال فلـو ملكهـا قومـاً    : قلنـا 
للمشتري ففي االسيتالد اخلـالف يف العتق ، فإن مل : فالقوالن ، وإن قلنا 

: االستيالد أوىل بالثبوت ، وقيل : ، ومت البيع بآن ثبوته وقيل يثبت يف احلال 
، وقيمـه الولد كاملهر ، وإذا كان اخليار للمشـتري وحـده    )٧(عكسـه 

] ب١٦/م/ [كحله يف طرف البائع إذا كان اخليار هلما  )٨(] الوطء [ فحل 
                                                                                                                        

 ) .٨/٣١٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر = 

 .الواطي " ل " يف )    ١( 

 .وهو ما جاء عند الشيخ أيب حممد حيث قطع باحلل على اإلطالق )    ٢( 

 ) .٨/٣١٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .األقوال كلها  ال حد عليه ؛ لشبهه امللك ؛ على)    ٣( 

 ) .٣/٣١١(التهذيب  
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٤( 
 ) .٨/٣١٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
كالقولني فيما إذا وطئ جارية الغري بالشبهة مث ملكها وعلى الوجه الناظر إىل املـآل إذا مت  )    ٦( 

 .البيع نفذ االستيالد بال خالف 
 ) .٨/٣١٩(وع مع اموع فتح العزيز مطب 

 .وال يبعد احلكم باستوائهما لتعارض اجلهتني : وقال اإلمام )    ٧( 
 ) .٨/٣١٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .الواطئ " ل " يف )    ٨( 



 

 )١(] واالسـتيالد  [ أوله كما سبق ، والبائع حيرم عليه ، فلو وصى فـاملهر  
 . )٢(والقيمة كما ذكرناه يف طرق املشتري إذا كان اخليار هلما أو للبائع 

تلف املبيـع بآفه مساوية يف زمن اخليار قبل القبض انفسـخ   :فرع 
امللك للبائع انفسخ أيضاً فيسترد الثمن ويغرم القيمة كغرامة : وبعده ، وقلنا 

ينفسخ : أو موقوف ، فقيل واملستام ، وإن قلنا امللك للمشتري  )٣(املستعري 
يستقر ويلزم الثمن واألصح يبقى : وقيل  )٤(وعلى املشتري قيمة يوم التلف 

فإن تنازعا يف القيمة فـالقول   )٥(] وإال فالقيمة [ اخليار ، فإن مت لزم الثمن 
 . )٦(قول املشتري 

قبض املشتـري املبيع يف زمن اخليار وتلف قبل انقضـائه إن   :فرع 
للمشتري أو موقوف فإن أتلفـه  : ، وإن قلنا  )٧(لك للبائع انفسخ امل: قلنا 

أجنيب مل ينفسخ يف األصح ، وعليه القيمة واخليار حباله ؛ وإن أتلفه املشتري 
                                                 

 " .م " سقطت من )    ١( 

 ) .٣٢٠-٨/٣١٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 

كل طالب أخذ املال لغرض نفسه من غري استحقاق ، فال خالف يف : املستعري يف الشرع )    ٣( 
 :يف أن العارية مضمونة عليه ، إمنا اخلالف يف كيفية الضمان ففيه ثالثة أقوال 

 .أنه يضمن بأقصى قيمته من يوم القبض إىل يوم التلف ؛ كضمان املغصوب : أحدها  
 .أنه يعترب قيمته يوم القبض : الثاين  
 .ألصح ، أنه يعترب قيمة يوم التلف هو ا: الثالث  
 ) .٢/٢٢٠(الوسيط  

 .حلصول اهلالك قبل استقرار العقد )    ٤( 
 ) .٩/٢٢٠(اموع  

 .وإال القيمة " م " يف )    ٥( 
 .فالقول قول املشتري بيمينه )    ٦( 
 ) .٩/٢٢١(اموع  

 .ألن امللك بعد اهلالك ال ميكن )    ٧( 
 ) .٨/٣٢٠(ع اموع فتح العزيز مطبوع م 
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استقر ، وإن أتلفه يف يد البائع وجعلنا إتالفه قبضاً فكما لو تلف يف يــده  
الف األجنبــي أو  وإن أتلفه البائع يف يد املشتري بىن على أن إتالفه كـات 

 . )١(كاآلفة 

قبـض املبيـع فـي زمـن اخليـار ثـم أودعه عند البائع  :فرع 
امللك للبائع يغرم القيمـة  : فتلف فكما لو تلف يف يد املشتري حىت إذا قلنا 

التلف  )٤(] حبصول [ ، مث أبدى احتماالً  )٣(عن الصيدالين  )٢(حكاه اإلمام 
 . )٥(التلف بعد العود إىل يد املالك 

م مبيع وال مثن ، فلـو تـربع   ب يف زمن اخليار تسليـال جي :فرع 
به مل يبطل خياره ، وال جيرب اآلخر علـى التسـليم   ] ب٢٤٩/ل/ [ا أحدمه

،  )٦(قبـل انقضـاء اخليـار ، وهـل لـه استـرداد املدفـوع ؟ وجهان 
إن وفـر املشتـري الثمن فأبق املبيع له أن : ، وقـال القاضـي حسيـن 

 .رد يست

                                                 
 ) .٣/٤٥٢(؛ روضة الطالبني ) ٣٢١-٨/٣٢٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 ) .٣/٤٥٣(؛ روضة الطالبني ) ٨/٣٢١(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
صر املزين شرح خمت" حممد بن داود بن حممد ، الداودي ، أبو بكر الصيدالين من مصنفاته )    ٣( 

أكثر النقل عنـه يف  : قال ابن الرفعة . وهو تلميذ اإلمام أيب بكر القفال املروزي " املزين 
ب ، ويف األنساب البن السمعاين ، يف ترمجة الداودي هو الصيدالين ومعـروف  ـاملطل

 .بالداودي نسبة إىل جده األعلى 
 ) .٣/٢٩٧(و ) ٢/٤٣٨(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ٢/١٩٢(طبقات األسنوي  

 .حلصول " م " يف )    ٤( 
؛ امـوع  ) ٣/٤٥٣(؛ روضـة الطـالبني   ) ٨/٣٢١(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 

)٩/٢٢١. ( 
 .له استرداد املدفوع : األول )    ٦( 
 .ليس له استرداده ، وله أخذ ما عند صاحبه دون رضاه : الثاين  
 .أصح : واألول  
 ) .٣/٤٥٣(روضة الطالبني  
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اشتري زوجته بشرط اخليار مث خاطبها بـالطالق ، فـإن مت    :فرع 
امللك للمشتري أو موقوف ، مل يقع ، وإن قلنا للبائع وقع ، : العقد ، وقلنا 

للمشـتري  : وإن قلنـا   )١(] وقع [ للبائع أو موقوف : وإن فسخ ، وقلنا 
؛ ألنه ال  )٢(فوجهان ، وليس له الوطء يف زمن اخليار على األصح املنصوص 

الذي ال يبيح [  )٤(فيحل ، أو مملوكته امللك الضعيف  )٣(يدري أيطأ زوجته 
إمنـا ال   )٥(] الوطء ، فال حتل وقد تعضد الوجه اآلخر بأن امللك الضـعيف  

يبيح الوطء حذراً من زواله إىل حالة ال يبيحه وهنا خبالفه ، نعم يف كـون  
مانعاً من احلل ، نظر فعم الشك حبال الضعيف الذي ال يوجب ارتفاعه حترمياً 

أن ذلك  )٦(] أيضاً [ الولد كونه من زوجته أو أمه موجود هنا ، وال يظهر 
 .مانع من احلل 

الكسب والولد والثمرة احلادثات يف زمن اخليار إن كانـت   :فرع 
: مضمونة على البائع ، وقيـل  : قبل القبض وحكمنا أا للمشتري ، فقيل 

م سليم والقاضي حسني ، وإن كانت بعد القبض وحكمنا بأا أمانة وبه جز
كانت أمانة على املشتري وجهاً واحـداً ؛ ألنـه   :  )٧(للبائع قال املاوردي 

                                                 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ١( 
 ) .٦٣-٦/٦٢(البحر )    ٢( 
 ) .٣/٤٥٤(؛ روضة الطالبني ) ٦/٧٠(احلاوي )    ٣( 
 .وامللك ضعيف لثبوت حق الفسخ للبائع ؛ فهو كملك املكاتب ال يبيح الوطء )    ٤( 
 ) .٣/٣١١(التهذيب  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٥( 
 " .م " وصلب " ل "  يف هامش)    ٦( 
إن املشتري ال ميلك إال بالعقد : وإن انفسخ البيع بينهما ، فإن قلنا : " ولذلك فهو يقول )    ٧( 

إنه موقوف مراعى ، فالولد للبائع ، وهو أمانـة يف يـد   : بالعقد وقطع اخليار ، أو قلنا 
، فعلـى  إن املشتري قد ملك بنفس العقـد  : املشتري ال يضمنه إال بالتعدي وإن قلنا 

 :وجهني 
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يضمن املبيع لنفسه فلم يضمن النماء والبائع يضمنه لغريه فجاز أن يضـمن  
بـن  ال )١(النماء لغريه ، وال فرق بني حالة الفسخ واإلجازة ، ويف الكفايـة  

يكون مضـموناً  : إن امللك للبائع أنه قيل : الرفعة يف حالة الفسخ ، وقولنا 
ـ : على املشتري ، قال يف املطلب  ه ومل أدر من أين نقلت ذلك وأبديت في
 خترجياً يبطل ما سلف من الفرق ؟

امللك للبائع مل حيصل بـه  : يف زمن اخليار إن قلنا  )٢(احليض  :فرع 
.  )١(كذلك يف األصح ، والوالدة من الزنـا كـاحليض   وإال ف )٣(االسترباء 

                                                                                                                        
إن هذا اخليار جيري جمرى خيار القبول ، ويكون أمانة : أن الولد للبائع إذا قيل : أحدمها  

 =.يف يد املشتري 
 " .إن هذا اخليار جيري جمرى خيار العيب : الولد للمشتري إذا قيل : والوجه الثاين = 
 ) .٦/٦٩(احلاوي  

إن امللك :  زمن اخليار ، بأن يكون إن مت البيع وقلنا إذا كسب املبيع شيئاً يف: حيث قال )    ١( 
إنه للبائع فوجهان اجلمهور على أنه له ، وعن أيب : للمشتري أو موقوف فله ، وإن قلنا 

علي الطربي أنه للمشتري ؛ ألن سبب ملكه موجوداً أوال ، وقد استقر عليه ، وإن صح 
نا للمشتري فوجهان أصحهما أنه لـه ،  امللك للبائع موقوف فهو له ، وإن قل: فإن قلنا 

 .وفيه اخلالف أن الفسخ رفع العقد من حينه أو من أصله 
 ) .أ/١٥(كفاية النبيه  

 .سال دمها فهي حائض وحائضةٌ : احلَيض يف اللغة من حاضت املرأة أي )    ٢( 
 ) .٣/١١٠٤) (حيض/مادة(؛ الصحاح ) ٣/١١٠٥) (حيض/مادة(لسان العرب  
اسم لدم خارج من الرحم ، ال يعقب الوالدة مقدر بقدر معلوم يف وقـت  : ويف الشرع  

 .معلوم 
؛ شرح حدود ابن عرفـة  ) ١/١٥٢(بدائع الصنائع : ؛ وينظر ) ١/١٧٠(مغين احملتاج  

 ) .٥٣ص(؛ والروض املربع ) ١/١٠٢(
 .االسترباء يف اللغة هو طلب براءة الرحم من احلبل )    ٣( 
تربص األمة مدة بسبب ملك اليمني حدوثاً أو زواالً ملعرفة براءة الرحم ، : "  ويف الشرع 

 " .أو للتعبد 
 ) .٣/٥٣٥(مغين احملتاج  
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ويحصلُ الْفَسخ واِإلجازةُ بلَفْظ يدلُّ علَيهِما ؛ كَفَسخت الْبيـع  ( قـال 
 ةازي اِإلجفو ، بِيعالْم تعجرتاسو هتفَعرو : هتيضأَمو هتزوهـذه   )٢( )أَج

حىت يزيـد يف  [ ال أبيع : بالكناية ، ولو قال البائع  صرائح ، وحيصل أيضاً
ال : أو حىت يعجله وهو مؤجل ، أو قال املشتري ] أ١٧/م/ [ )٤(]  )٣(الثمن 

إال بثمن غلة وهو صحيح  )٥(] حىت ينقص من الثمن أو ال اشتري [ اشتري 
ري كان استئناف عقد غ:  )٦(انفسخ فلو أمضاه البائع بالغلة ، قال املاوردي 

                                                                                                                        
إن : ألنه إذا اشترى أمة ، فكانت حتيض بعد العقد ، وقبل مضي اخليـار ، فـإن قلنـا    )    ١( 

: عن االسترباء وإن قلنا  املشتري ال ميلك إال بالعقد ومضى اخليار ، مل تعتد ذه احليضة
  =:إنه قد ملك بالعقد ، أو أنه موقوف مراعى ، فعلى وجهني 

 .تعتد ذه احليضة عن االسترباء ، حلدوثها يف ملكه : أحدمها = 

ال تعتد ذه احليضة عن االسترباء ، ألن الفرج يف زمان اخليار حمظـور عليـه ،   : الثاين  
وكذا لو ولدت يف زمان اخليار من زنا ، كان . اإلباحة  وينبغي أن يقع االسترباء يف زمان

 .وقوع االسترباء به كاحليض سواء 

 ) .٦/٧٠(احلاوي  

 ) .٢/٦٥(املنهاج )    ٢( 

 " .ل " تكرار يف )    ٣( 

: ال أبيع حىت يزيد يف الثمن ، وقول املشتري : قول البائع يف زمن اخليار : قال الصمريي )    ٤( 
: ال اشتري حىت تنقص يل من الثمن ، وقول البائع : وكذا قول املشتري  ال أفعل فسخ ،

 .ال أفعل ، وكذا طلب البائع حلول الثمن املؤجل ، وطلب املشتري تأجيل الثمن احلال 

 ) .٣/٤٥٤(روضة الطالبني  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٥( 

لست أختاره إال بـألف  : رهم صحاح فلو قال املشتري والثمن ألف د: " ولذلك يقول )    ٦( 
لست أمضيه بالغلة كان فسخاً ، وإن مل يفترقا وأمضاه البائع باأللف : غلة ، فقال البائع 

الغلة ، كان ذلك استئناف عقد غري األول ، وكان هلما اخليار ما مل يفترقا ، أو خيتـارا  
 " .اإلمضاء 

 ) .٦/٥٢(احلاوي  
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أي إذا  )١( )ووطُْء الْبائعِ وإِعتاقُه فَسخ ( قال . األول ، وكان هلما اخليار 
كان اخليار هلا أوله وحده ، ويف الوطء وجه أن ال يكون فسخاً ووجه آخر 

، ومقدمات الـوطء ؛ كالقبلـة    )٢(أنه إمنا يكون فسخاً إذا نوى به الفسخ 
واألشبه عند ابن الرفعـة   )٣(لرافعي وحنوها ليست بفسـخ يف األصح عند ا

أا فسخ ؛ ألا ال تبـاح إال بامللك ، والركوب واالستخدام ليس بفسـخ  
 )٥( )وكَذاَ بيعه وإِجارته وتزوِجيـه فـي اَألصـح    ( قال .  )٤(يف األصح 

ء سـوا  )٦(باختيار اإلمساك ، وكذا الرهن واهلبة إذا اتصال بـالقبض   إلشعارها
وكـذا الوقـف ، وتصـح هـذه التصرفــات   )٧(وهب لولده أم لغريه 

واَألصح أَنَّ هذه التصرفَات من الْمشترِي ( قال ] أ٢٥٠/ل/ [يف األصـح 
ويصح  )٩(وهذا إذا كان بغري إذن البائع فإن كان بإذنه فإجازه قطعاً  )٨( )إِجازةٌ 

                                                 

 ) .٢/٦٥(املنهاج )    ١( 
إن كان املبيع جارية ، فأراد أن يطأها البائع حال اخليار مل مينـع مـن   : قـال العمراين    ) ٢( 

ال ميلكها إال أنه ميلك : وطئها ، ألنه ميلكها يف أحد األقوال ، وعلى القول الذي يقول 
 .الفسخ ، فإذا وطئها كان ذلك اختياراً للفسخ 

 ) .٥/٤٥(البيان  
 ) .٨/٣٢٢(اموع  فتح العزيز مطبوع مع)    ٣( 
يبطل علل لـذلك ،  : ألنه حيتمل أنه ركبها للتجربة ، فال يبطل خياره بذلك ، ومن قال )    ٤( 

 .بقوله ؛ ألن ذلك تصرف يفتقر إىل امللك 
 ) .٢/١١٠(الوسيط : ؛ وينظر ) ٥/٣٦(البيان  

 ) .٢/٦٦(املنهاج )    ٥( 
 ) .٣/٤٥٥(روضة الطالبني )    ٦( 
رق بني هبة الوالد لولده وغريه ، أنه جيوز لألب الرجوع على التراخي يف هبة ولده ، والف)    ٧( 

" :  الشاملة للهدية والصدقة ، وكذا لبعضها كما فهم باألوىل من دون حكم حاكم لقوله ، 
دالا إِالَّ الويهف جِعرةٌ فَيبه بهي ةً أَويطع يعطلٍ أَنْ يجرلُّ لحالَ ي  هلَدو يطعا ييمف ". 

 ) .١٠(هامش ) ٤٣٧ص(سبق خترجيه  

 ) .٢/٦٦(املنهاج )    ٨( 

 ) .٣/٤٥٦(؛ روضة الطالبني ) ٥/٤٤(؛ البيان ) ٢/١٠٩(الوسيط )    ٩( 



 

يف األصـح ، وإال فـال    )١(له كما سبق  ويصح البيع بإذن البائع أو إذا باع
إن صدر بإذن البائع نفذ وإال فال ، فإن كان اخليار له نفـذ وإن     والعتق 

موقـوف  : كان للبائع أوهلما ، فإن قلنا امللك للبائع مل ينفـذ ، وإن قلنـا   
فموقوف ، وإن قلنا للمشتري فاألصح ال ينفذ والوقف وباقي التصـرفات  

يف ذلـك من البائع ال يكون إجازة مـا مل يتصـرف    كالبيع وجمرد اإلذن
 )٣(] أذن [ وحكى القاضي حسني فيما إذا  )٢(املشتري كذا قاله الصيدالين 

يف الوطء ومل يطأ وجهني يف بطالن خيار البائع رد اإلذن ، وينبغي أن  )٣(
جيريا يف اإلذن يف البيع ولو رأى البائع املشتري يطأ اجلاريـة ، وسـكت مل   

وأَنَّ الْعرض علَى الْبيعِ والتوكيلَ فيه ليس ( قال  )٤(خياره يف األصح يقطع 
وكذا الرهن واهلبة بغري  )٥( )ليس فَسخاً من الْبائعِ والَ إِجازةَ من الْمشترِي 

: ، فـإن قلنـا    )٦(بغري قبض وكذا البيع بشرط اخليار إن قلنا ال يزيل امللك 
 )٧(وفيه احتمال لإلمام والوصية بالبيع كالعرض على البيع يزيله كان فسخاً 

والوجهان يف التوكيل حكامها املتويل تفريعاً على قولنـا املبيـع فسـخ ويف    
العرض على البيع واإلذن والتوكيل فيه وجهـني يف   )٩(] يف [ أن  )٨(الرافعي 

                                                 

 .من البحث ) ٥٦٤ص(ينظر )    ١( 
ئع ، حىت لـو  وجمرد اإلذن يف هذه التصرفات ال يكون إجازة من البا: " ويف ذلك يقول )    ٢( 

 " .رجع قبل التصرف كان على خياره 
 ) .٣/٤٥٦(روضة الطالبني  

 .كان " م " يف )    ٣( 
إذ السكوت مع : وإن كان مبرأى منه ، وهو ساكت فوجهان : " ويف ذلك يقول الغزايل )    ٤( 

 " .مع حضوره دليل على الرضا 
 ) .٢/١٠٩(الوسيط  

 ) .٢/٦٦(املنهاج )    ٥( 
 ) .٢/١١٠(سيط الو)    ٦( 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٧( 
 ) .٨/٣٢٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٨( 
 " .م " سقطت من )    ٩( 



 

كيل فهو ، فإن أراد باإلذن التو)١(يف كونه فسخاً من البائع إجازة من املشتري
فهو عطف الشيء على نفسه ، وإن أراد إذن البائع للمشتري يف البيع فهـو  

، وأنـه ال يكون جمـرد   )٢(الذي سبق عن الصيدالين ، وحكاه اإلمام عنه 
: فقال .  )٤(ز ـوالوجي )٣(ط ـإجازة قطعاً للخيار ، وتبعه الغزايل يف الوسي

شرحه مبا ذكرنـاه ، وال  يف  )٥(إنه ال يكون قاطعاً للخيار ، وأيت الرافعي : 
ميكن جريان الوجهني اللذين ذكرمها فيه ؛ ألنه ال يتخيل أنه فسخ من البائع 

 .ميكن جريان وجهني يف أنه إجازة منه ملا تقدم عن القاضي حسني 

م أعتقهما معـاً ، إن كـان   ـاشتـرى عبـداً جباريـة ث :فرع 
، وإن كـان للمشـتري   د ـالعب: عتقت اجلارية ، وقيل  )٦(] هلما [ اخليار 

 . )٧(ال يعتق واحد منهما : اجلارية ، وقيل : فالعبد ، وقيل 

                                                 
 =.لداللتها على االستئثار بالبيع ، وهلذا حيصل ذه التصرفات الرجوع عن الوصية )    ١( 
 ) .٨/٣٢٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع = 

 . من البحث) ٥٦٨ص( ينظر)    ٢( 
 )٢/١٠٨()    ٣. ( 
 " .والعرض على البيع واإلذن فيه ال ينقطع خيار البائع : " ولذلك فهو يقول )    ٤( 
 )٨/٣٢٢. ( 

ولو باشر هذه التصرفات بإذن البائع ، أو باع من البائع نفسه صـح  : " ويف ذلك يقول )    ٥( 
على الوجهني مجيعاً يلزم البيع ويسقط و: التصرف على أصح الوجهني ، قال يف الشامل 

 " .اخليار ، ولكن قياس ما مر أن يكون سقوط اخليار إن قلنا بعدم نفاذها على الوجهني 
 ) .٨/٣٢٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .هلما " ل " يف )    ٦( 
اح ، واختـار  أما يتدافعان ، كاجلمع بني أختني يف النك: وحكى الشيخ أبو علي وجهاً )    ٧( 

أنه يرجح جانب العبد ؛ ألنه إجازة للعقد ، فهو أوىل مـن  : ابن احلداد ، وهو األصح 
اجلاريـة أوىل ، ألن الفسـخ   : الفسخ ، وألن الصحيح أن العبد ملكه ، ومنهم من قال 

 .أقوى من األجازة 
 ) .٢/١٠٨(الوسيط  



 

وإن كان البائع مل يعتق واحد منهما يف احلال ، فإن فسخ نفـذ يف  
اجلارية ، وإال ففي العبد ، ولو أعتقهما مشتري اجلارية واخليار هلمـا عتـق   

 .الثالثة اجلارية أو للمعتق وحده فعلى األوجه : العبد ، وقيل 

باإلمجـاع   )٢( )لَلمشترِي الْخيار بِظُهورِ عيبٍ قَدميٍ  )١(فصل ( قال 
، وبان رجالً ابتاع غالماً مث وجد به عيباً فخاصمه  )٣(وبالقياس على املصراة 

] ب١٧/م/ [قال .  )٤(رد عليه كما سيأيت احلديث بتمامه ـ، ف إىل النيب 
كاخلصاء كان أجود ، : ممدود ، ولو قال : اخلصاء  – )٥( )كَخصاِء رقيقٍ ( 

 )٨(واخلصي يف اللغة  )٧(قاله اجلرجاين  )٦(ألن اخلصاء يف البهيمة أيضاً عيب 

                                                                                                                        
عتق كل واحد منهما علـى   وهذه من النوادر يف أنه ميلك: " وقال القاضي أبو الطيب  

 " .عتق أحدمها بعينه . االنفراد ، وإذا اعتقهما معاً 
 ) .٥/٤٣(البيان  

 .يف خيار النقيصة : فصل )    ١( 
املعلق بفوات مقصود مظنون ، نشأ الظن فيه من قضاء عـريف أو  : " وخيار النقيصة هو  

 " .التزام شرطي أو تقرير فعلي 
 .وهو ما يظن حصوله بالعرف ، وهو السالمة من العيب  مث شرع يف األمر األول ، 
 ) .٢/٦٧(مغين احملتاج  

 ) .٢/٦٧(املنهاج )    ٢( 
واملراد بالعيب القدمي ، كونه موجوداً عند العقد أو حدث قبل القبض ، أمـا املقـارن    

فباإلمجاع ، وأما احلادث قبل القبض فألن املبيع حينئذ من ضمان البائع فكـذا جـزؤه   
 .فته وص

 ) .٢/٦٧(مغين احملتاج  
 .وهي تعترب من العيوب اليت تستحق فيها اخليار ) ٧(هامش ) ٧٣٠ص(سيأيت إفرادها بفصل )    ٣( 
 ) .٧٠١ص(ينظر )    ٤( 
 ) .٢/٦٧(املنهاج )    ٥( 
 .ولذلك مل يقيده النووي بالرقيق )    ٦( 
 ) .٣/٤٥٩(روضة الطالبني  

 ) .٢/٦٧(حملتاج ينظر قوله يف مغين ا)    ٧( 
 ) .٦٦ص) (خصى/مادة(املصباح املنري )    ٨( 

صة
نقي
ر ال
خيا

 



 

، واملــراد   )١(وكالم الفقهاء من نزعت خصيتاه ، سواء جب ذكره أم ال 
أيضاً كل من ] ب٢٥٠/ل/ [هنـا ذلك ومـن جب ذكـره وبقيت انثيياه 

عيب ؛ لنقصان العني ، وما يعرض من زيادة القيمة ال جيرب ما حصل الثالثة 
، لكن هل ذلك ؛ ألن نقص العني وإن مل تنقص القيمـة ، أو  )٢(من النقص 

ألن القيمة نقصت مبا حصل من ضعف البنية وإن زادت من جهة أخـرى  
له كعبد : [ يشري إىل الثاين  كالرغبة يف دخوله على احلرم وحنوه كالم الغزايل

لكـن   )  ٣(] صنعة وبه عيب ال جيرب نقصان قيمته بالعيب بزيادا بالصـنعة  
يلزمه أنه إذا وجده خصياً بعد أن حصـل ما مينـع الرد يرجـع بإرش ما 
نقـص من قيمتـه بسبـب العوض ، وقد قال هو يف البسيط ، واإلمـام  

مة واألقرب لعدم نقص القي )٥(] أصالً [ أنه ال رجوع باإلرش  )٤(والرافعي 
] نظر [ واألقرب األول ، وإن اخلصاء عيب ، لنقصان اخللقة التامة من غري 

، والفرق بينه وبني الصانع املعيب أن الصنعة والعيـب   )١(تنقيصه القيمة إىل  )٦(

                                                 
من قطعـت  : اخلصى الذي نزعت خصيتاه وسلتا ، وقيل : " ولذلك جاء تعريفه عنهم )    ١( 

 =" .انثياه مع جلدما 

 ) .١٢/٣٢١(تكملة اموع = 

نه مقصود ، وتتعلق واخلصي وإن زادت قيمته ولكن ما فات م: " ويف ذلك يقول الغزايل )    ٢( 
" وتتعلق به مالية وإا الزيادة اجلب باخلرب لغرض آخر حصل به ، فلم ينفك عن نقصان 

. 

 ) .٢/١١١(الوسيط  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٣( 

لو مل تنقص القيمة بالعيب كما لو خرج خصياً فـال إرش  : " ولذلـك فهـو يقـول )    ٤( 
 " .كما ال رد 

 ) .٨/٣٤٣(ع مع اموع فتح العزيز مطبو 

 " .م " سقطت من )    ٥( 

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٦( 



 

 جهتان 

 

 )٢( وزِنـاه ( منفصلتان ، واخلصي املوجب للنقص هو املوجب للزيادة قال 

هرِقَتس٣( و(  اقَهإِبذكراً أكان أو أنثى أقيم عليه احلد أو ال صـغرياً أو   )٤( )و
، وعن  )٦(أو ال  )٥(] تاب [ كبرياً ، وإن كان ألحد على الصغري لكنه يتعود 

والزجاجي أنه إذا ارتفع مدة يف يده حبيث يغلب علـى الظـن    )٧(ي ـالثقف
ين زواهلا ، مث وجدت يف يد املشتري ال جيوز الرد الحتمال أن تلـك املعـا  

ارتفعت مث حدثت واجلناية كالسرقة واللواط وكونه ميكن من نفسه كالزنـا  
رط يف شيء من ذلك التكرار بـل مىت وجد مرة واحد يف يـد  ـوال يشت

                                                                                                                        
 " .واخلصي معيب وإن زادت قيمته : " وهو ما جاء عن الغزايل )    ١( 

 ) .١(نظر هامش ؛ وي) ٨/٣٢٦(الوجيز  

 " .وجب احلد إيالج ذكر بفرج حمرم لعينه خال عن الشبهة منتهى ي: " الزنا يف الشرع )    ٢( 
 ) .٤/١٨٦(املنهاج  

 " .أخذ املال خفية ظلماً من حرز مثله بشروط : " السرقة يف الشرع )    ٣( 
؛ والـروض املربـع   ) ٢/٦٤٩(شرح حدود ابـن عرفـة   : ؛ وينظر ) ٢/٢٠٧(مغين احملتاج  

 ) .٣٣٧ص(
 ) .٢/٦٧(املنهاج )    ٤( 
أثريمها يف نقصان القيمة واآلباق وهو من أفحش والزنا والسرقة عيبان لت: ولذلك يقول الرافعي  

 .عيوب املماليك 
 ) .٨/٣٢٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 " .ل " سقطت من )    ٥( 
 ) .٣/٤٤٥(التهذيب )    ٦( 
حممد بن عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن عبد األحـد ، أبـو علـي الثقفـي     )    ٧( 

 .ما جاء من خرسان أفقه منه : عباس بن سريج أنه قال روى عن أيب ال) هـ٣٢٨ت(
؛ طبقات ابـن شـهبة   ) ٤/٧٥(؛ الوايف بالوفيات ) ١٤٧-٢/١٤٦(طبقات الشافعية الكربى  

)٢/١١٨. ( 

عبد
يف ال

ب 
عيو
ال

 



 

:  )٢(أو من يلقى عنه ، وإن قدم كان عيباً ، وقال الغزايل يف الوجيز  )١(البائع 
 حنو هـذه العبـارة يف   اعتياد الزنا واإلباق والسرقة عيب ، وسبقه اإلمام إىل

باب بيع الرباءة من اإلباق والسرقة خاصة وصرح يف باب السلم بأن اتفـاق  
اإلباق ال يلتحق بالعيوب ، وكالم األصحاب عن آخرهم مصـرح بالزنـا   

وكالم مجهورهم يف اإلبـاق دال علـى ذلـك     )٣(باالكتفاء باملرة الواحدة 
مرة مث أبق يف يد املشتري فاألصح  تصرحياً وتلوحياً ، نعم لو أبق يف يد البائع

؛ ألن اإلباق الثاين من أثر اإلبـاق األول ،   )٤(أنه له الرد مميزاً كان أو بالغاً 
ميتنع الرد مميزاً كان أو بالغاً ويثبت اإلرش ؛ ألنـه   )٥(وقال القاضي حسني 

عيب جديد إال إذا تكرر اإلباق يف يد البائع واشتهر حبيث ال ينقص القيمـة  
إذا أبق يف يد : باق يف يد املشتري ، وهكذا قال يف الزنا ، وقال آخرون باإل

البائع مرة فال رد إال إذا أبق يف يد املشتري وكأم يستدلون بـذلك علـى   
االعتياد ، مث اختلف هؤالء فمنهم من يطلق هذا يف الكبري والصغري املميـز ،  

ي ، فهذه أربعة أوجـه  وهو الثقفي ومنهم من خيصه بالصيب املميز وهو اهلرو
والسرقة ، فـإن   )٦(] الزنا [ يف اإلباق مرة واحدة ، وطرد اهلروي قوله يف 

                                                 
ولو زىن مرة يف يد البائع ، مث تاب ، وحسنت حالته ، جيوز للمشـتري  : ويف ذلك يقول البغوي )    ١( 

 . تزول عنه رده به ، ألن مسة الزنا ال 
 ) . ٣/٤٤٥(التهذيب  

 )٨/٣٢٦()    ٢. ( 
 ) .٣/٤٤٥(التهذيب )    ٣( 
إال أن املاوردي اشترط شرطاً يف حال أن أبق العبد يف يد املشتري وهو أنـه ال خياصـم   )    ٤( 

 .البائع حىت حيضر العبد ، سواء علم بقدم إباقه أو مل يعلم 
 ) .٦/٣٠٨(احلاوي  

 .إلباق مع التوبة عيب كما جرى على ذلك ابن املقري ألنه جعل ا)    ٥( 
 .الفعلة الواحدة يف اإلباق جيوز أن تعد عيباً : وقال  
 ) .٢/٦٧(؛ مغين احملتاج ) ٨/٣٢٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر قوهلما يف  

 " .ل " سقطت من )    ٦( 



 

 )١(ضم إليها اشتراط التكرار عند البائع كما يشعر به عبارة اإلمام والغـزايل  
كانت مخسة ، وميكن رد كالم اإلمام الغزايل إىل ما قالــه الثقفـي ، ومل   

له الرد يف اإلباق إذا : العادة مبرة وحيث قلنا  على ثبوت )٢(] أحد [ حيمله 
فمحله يف حال عوده ، وأما حال إباقة فال ] أ٢٥١/ل/ [أبق يف يد املشتري 

، ويل يف الرد احتمال هـو مـذهب    )٤(، وال إرش يف األصح  )٣(رد قطعاً 
لشيخنا ابن الرفعة ، وذكر اخلـالف   )٦(، وقد وقـع يف الكفاية  )٥(ك ـمال

وختصيصه بالبالغ ومبا إذا مل تطـل املـدة ،   ] أ١٨/م/ [ة مع اإلباق يف السرق
ذكراً كان أو أنثى إال أن  )٨( ) )٧(] في الْفراشِ [ وبوله ( وليس كما قال ، 

، وقدر  )١٠(، واألظهر هنا اعتبار االعتياد  )٩(أن يكون صغرياً فال يكون عيباً 
 والقاضي أبو الطيـب  الصغر هنا مبا دون سبع سنني ، )١١(وي ـوقدر البغ

                                                 
 " .يب واعتياد الزنا والسرقة واإلباق ع: " حيث يقول )    ١( 
 ) .٨/٣٢٦(الوجيز  

 " .ل " سقطت من )    ٢( 
 ) .٦/٣٠٨(احلاوي )    ٣( 
 ) .٢/٦٧(مغين احملتاج )    ٤( 
إباق الصغري إذا بيع وقد أبق يف صغره عيـب  : " وفيه تفصيل عنهم بينه ابن احلطاب حيث قال )    ٥( 

ون من الصغري جتنبه واخترب وكذلك السرقة يريد بذلك ؛ ألنه باق على تلك العادة ، إال أن تك
ذلك منه فال ينقص من مثنه واختلف إذا كرب وانتقل عن تلك العادة هل يسقط حكم العيب ، 
وأرى أن يرجع يف ذلك إىل أهل املعرفة ، فإن كان ذلك مع قدمه جيتنب وحيط من مثنه رد وإال 

 " .فال 
 ) .٤/٤٢٩(مواهب اجلليل  

 ) .ب/٢٠(كفاية النبيه )    ٦( 
 .بالفراش " م " يف )    ٧( 
 ) .٢/٦٨(املنهاج )    ٨( 
 .ألن البول يف الكرب عالجه صعب فصار كربه عيباً دون الصغر )    ٩( 
 ) .٢/٦٨(؛ مغين احملتاج ) ٨/٣٢٦(الوجيز : ينظر  

 ) .٨/٣٢٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١٠( 
اش ؛ فإن كان صغرياً دون سبع ال رد لـه ، وإن  ولو وجده يبول يف الفر: " ولذلك فهو يقول )    ١١( 

 " .كان كبرياً له الرد 



 

إن ال يكون مثله حيترز منه ولو مل يعلم ذا العيب إال بعـد  : وغريه ، قالوا 
مل يكن له الرد ويرجع بـاإلرش ؛ ألن عالجـه يف   :  كرب العبد قال الروياين

بشـرط أن   )١( )وبخـرِه  ( الكرب يصعب فصار كربه كالعيب احلادث قال 
إن ]  )٣(التجربـة  [ ، ويف  )٢(تنظيــف  يكون من املعدة دون ما يزول بال

املستحكم الذي حيتاج يف  )٥( )وصنانِه ( قال  )٤(اجلاريـة ترد بتغري النكهة 
، وكذا كون الرقيـق أعمـى ، أو    )٦(دفعه إىل عـالج زائد علـى املعتاد 

، أو أبـرص ، أو   )٧(أعور ، أو أعرج ، أو أصم ، أو أخرس ، أو جمـذوماً  
أو [ ، أو جمنوناً متقطعاً كان اجلنـون أو ال   )٨(أو أقرع بآفة مقطوع عضواً 

                                                                                                                        
 ) .٣/٤٤٥(التهذيب  

 ) .٢/٦٨(املنهاج )    ١( 
 .بخر الفم خبراً ، أنتنت رحيه ، والذكر أخبر ، واألنثى خبراء واجلمع خبر  
 ) .١٥ص) (خبر/مادة(املصباح املنري  

فإنه يزول بالتنظيف ، واعترض يف الزخائر بأن التغري بالقلح أما الناشئ من قلح األسنان ، )    ٢( 
 .وهو اعتراض صحيح : ال يسمى خبراً ، قال اإلسنوي 

 ) .٥/٢٨٠(البيان : ؛ وينظر ) ٢/٦٨(مغين احملتاج  
 .البحر " م " يف )    ٣( 
م ريح فمه ليعلم هل النكَهه رائحة الفم من نكَهه نكْهاً يتعدى بنفسه ، إذا فعل ذلك ليش)    ٤( 

 .شرب أم ال 
 ) .٢٣٩ص) (نكه/مادة(املصباح املنري  

 ) .٢/٦٨(املنهاج )    ٥( 
الذَّفَر حتت اإلبط وغريه ، وأصن الشيء باأللف صار له صنان وهو أيضاً ذَفَر : والصنان  

 .الريح ، ريح الذَّفر 
 ) .١/٥٢٨) (صنن/مادة(؛ املعجم الوسيط ) ١٣٣ص) (صنن/مادة(املصباح املنري  

 .وهذا يف اجلارية والغالم ، ألنه يتضرر بالغالم كما يتضرر باجلارية عند املكامله فيعافه )    ٦( 
 ) .٣/٤٤٥(التهذيب  

 )٧    ( لَّةً تتأكَّل منها األعضاء وتتساقط : اجلُذاَمع. 
 ) .١/١١٣) (جزم/مادة(املعجم الوسيط  

 )٨    ( علصلع وهو مصدر قرع الرأس ، إذا مل يبق عليه شعر وقال اجلـوهري  بفتحتني ا: القَر :
 .إذا ذهب شعره من آفة 



 

: أحـدمها  : ، وهو نوعان  )٤(أو أخفش  )٣(ل ـأو أش )٢(أو أبله  )١(] خمبالً 
بعلة حدثت ، وهو الذي يبصر بالليـل دون  : ضعف البصر خلقة ، والثاين 

و وهو الـذي ال يبصـر يف الشـمس أ    )٥(النهار ، وكالمها عيب أو أجهر 
، وهو الذي  )٧(، وهو الذي يبصر بالنهار دون الليل ، أو أخشم  )٦(األعشى 

ال يفهم ، أو فاقد الذوق  )٨(م ، أو أرت ـوهو املعوج الف ال يشم ، أو أفقم
، وهي الزائدة املخالفـة   )٩(أو الظفر ، أو له أصبـع زائدة ، أو سن شاغية 
، وكون البهيمـة   )١٠(درد لنبات األسنان ، أو مقلوع بعض األسنان ، أو أ

                                                                                                                        

 ) .١٩٠ص) (قرع/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/١٠٥٧) (قرع/مادة(الصحاح  

 .خمتالً " ل " يف )    ١( 

 .واخلَبل بسكون الباء ، اجلنون وشبهه اهلَوج والبله  

 ) .٦٢ص) (خبل/مادة(املصباح املنري  

 .األبله هو من ضعف عقله فهو أبله واألنثى بلهاء )    ٢( 

 ) .٢٤ص) (بله/مادة(املصباح املنري  

 .األشل هو من شلت يداه ، إذا فسدت عروقها فبطلت حركتها )    ٣( 

 ) .١٢٣ص) (شلل/مادة(املصباح املنري  

 ) .١/٢٤٦) (خفش/مادة(املعجم الوسيط : ينظر )    ٤( 

 ) .٤٤ص) (جهر/مادة(صباح املنري امل)    ٥( 
 ) .٢/٦٠٩) (عشى/مادة(؛ املعجم الوسيط ) ١٥٦ص) (عشى/مادة(املصباح املنري )    ٦( 
 ) .١/٢٣٦) (خشم/مادة(املعجم الوسيط )    ٧( 
 .يدغم يف غري موضع االدغام : من تتردد كلمته ، ويسبقه نفسه ، وقيل : األرت )    ٨( 
 ) .٨٣ص) (تتر/مادة(املصباح املنري  

 .شغت السن خالفت مبنتها ، فالرجل أشغى ، واملرأة شغواء )    ٩( 
 ) .١٢٠ص) (شغى/مادة(املصباح املنري  

 .الدرد من سقطت أسنانه وبقيت أصوهلا فهو أدرد ، واألنثى درداء )    ١٠( 
 ) .٧٣ص) (درد/مادة(املصباح املنري  



 

،  )٣(كبرية ، أو ق  )٢(أو ثآليل  )١(درداء إال يف السن املعتاد أو ذا قـروح 
س بربص ، أو أبيض الشعر يف غري ـد ، ليـف لون اجللـ، وهو بياض خيال

ـ   ـ ـأوانه وال بـأس حبمرت ـ  )٤(اً ـه ، أو منام ـ ـأو ساح اً ـراً أو قاذف
، أو  )٦(نفخة طحال  )٥(] أو به [ اً ، أو شتاماً ـات أو كذابــللمحصن

وقـال   )٧(أو مقامر ، أو تاركاً للصلوات أو شارباً للخمر على األصح فيهما 
يسقط أثر الشرب بالتوبة ، أو خنثى مشكالً أو غري مشـكل ،  :  )٨(البغوي 

، أو خمنثـاً وهـو    )٩(إن كان رجالً يبول من فرج الرجال ، فال رد : وقيل 
يف حركاته وكالمه وتارة يكون ذلك خلقه فـال   الذي خلقه كخلق النساء

، أو حمرماً بإذن سيده ، أو  )١٠(يأمث ، وتارة بتصنعه فهو مأثوم مذموم ملعون 

                                                 
 )١    (ح ذو احلافر يح بفتحتني قُروحاً انتهت أسنانه فهو قارح ذلك عند القروح واجلروح وقَرقْر

 . عند إكمال مخس سنني 
 ) .٢٨٩ص) (قرح/مادة(املصباح املنري  

حبة صغرية صلبة مستديرة تظهر على اجللد يف أماكن شىت ، حبجم : مجو ثُؤلول : الثآليل )    ٢( 
 .حبجم احلمصة أو دوا ، وقد تكون مشققة 

 ) .٢٥ص) (ق/ادةم(املصباح املنري )    ٣( 

 .النمام مبالغة من النم وهو من سعى ليوقع فتنة أو وحشة )    ٤( 

 ) .٢٣٩ص) (من/مادة(املصباح املنري  

 " .ل " تكرار يف )    ٥( 

 .الطحالُ بكسر الطاء من األمعاء وهو لكل ذي كرش إال الفرس فال طحال له )    ٦( 
 ) .١٢/٣١٧(تكملة اموع : ؛ وينظر ) ١٤٠ص) (طحل/مادة(املصباح املنري  

 .وعن العبادي أنه ال رد بالشرب وترك الصالة )    ٧( 
 ) .٨/٣٢٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

جيوز للمشتري رده : ولو زىن مرة يف يد البائع ، مث تاب ، وحسنت حالته : " حيث قال )    ٨( 
 " .عنه  رده به ؛ خبالف الشرب القادم ال يثبت الرد إذا تاب

 ) .٣/٤٤٥(التهذيب  
 ) .٨/٣٢٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٩( 
 ) .١٢/٢١٧(تكملة اموع )    ١٠( 



 

،  )٢(أو تعلـق دين برقبته دون ما يتعلـق بذمتـه    )١(ناذراً صوم شهر بعينه 
يني إن ما يتعلق بذمته عيب ، ومراده بالعراق: عن العراقيني  )٣(ونقل املاوردي 

ومن العيوب كونه جانياً جناية عمد ، فإن تاب منـها   )٤(يني احلنفية بالعراق
أو مصطك الكعبني ، أو منقلب القدمني ، أو ذا خيالن كبرية :  )٥(فوجهان 

، أو قروح أو كي أو سواد أسـنان أو ذهـاب    )٦(كبرية ، أو آثار شجاج 
أو مزوجاً ، إال علـى  ] ب٢٥١/ل/ [مغري للبشرة  )٨(، أو كلف  )٧(أشفار 

أو مرتداً ، أو كافراً يف موضع تنقص قيمتـه   )٩(جه ضعيف يف العبد واألمة و

                                                 
 ) .٥/٢٨٣(البيان )    ١( 
 ) .٨/٣٢٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
، وقـال  ولو اشترى عبداً فكان يف ذمته ديون عن املعاملة ، فـال رد لـه   : " حيث قال )    ٣( 

 " .لـه الرد ، وليس بصحيح ، ألن ديونه يف ذمته ، ال يلزم أداؤها إال بعد عتقه : العراقيـون 
 ) .٦/٣٠٩(احلاوي  

 .مل أجد هذا القول عن احلنفية بعد طول حبث )    ٤( 

وإن كانت اجلناية عمداً ، فإن مل يكن العبد قد تاب منـها  : " ويف ذلك يقول املاوردي )    ٥( 
عيب وله الرد ، وإن كان العبد قد تاب منها فهل يكون ذلك بعـد توبتـه عيبـاً     فهذا

 :يوجب الرد ؟ على وجهني 

 .ال يوجب الرد ؛ ألن التوبة قد رفعت ذنبه : أحدمها  

 .له الرد ؛ ألن التوبة ترفع اإلمث ، وال ترفع النقض : والثاين  
 ) .٦/٣٠٨(احلاوي  

 .وإمنا تسمى بذلك إذا كانت يف الوجه أو الرأس مفردها شجة  هي اجلراح ،: الشجاج )    ٦( 
 ) .١١٦ص) (شج/مادة(املصباح املنري  

 .األشفار حروف العني اليت ينبت عليها الشعر ، والشعر اهلدب ومشفر كل شيء حرفه )    ٧( 
 ) .١٢١ص) (شفر/مادة(املصباح املنري  

 .يقال للبهق كلف : قال األزهري  كلف الوجه تغريت بشرته بلون عاله ،)    ٨( 
 ) .٢٠٥ص) (كلف/مادة(املصباح املنري  

وإن اشتـرى أمة ، فوجدها مزوجة ، أو عبداً ، فوجد له زوجـة ففيـه   : قال العمراين )    ٩( 
 :وجهان 



 

، أو مستأجراً ، أو على أصول أسنانه وسخ متراكم فاحش ، ويسمى  )١(به 
 )٣(أو ذا تعاتع يف حلقه ، أو بغري أظفار ، أو ختلف عينني أو أكوع  )٢(احلفر 

ين والرجلني واختالف عن القدم ، والشقاق يف اليد )٤(وهو خروج العرقوب 
انشقت وخيطت ، أو أمنش األضالع أو األسنان ، وخرم الشفوف واألذن إذا 

، أو ال  )٥(، أو أمشط ، أو على جسمه أثر جلد ، أو يأكل الطني ، أو موشـوماً  
أو غري خمتون على األصح إن كان كبرياً ذكراً ، فإن كان صـغرياً   )٦(تنبت عانته 

والروياين أنـه   )١(نت جارية كبرية فاألصح عند املتويل ، وإن كا )٧(فليس بعيب 

                                                                                                                        
يثبت له الرد ، ألن ذلك ينقص منفعتها ، فإنه ال ميلـك وطء األمـة   : قال ابن الصباغ  

ب العبد مستحق لنفقة زوجته وصداقها ، والعقد يقتضي السـالمة  املزوجة ، وألن كس
 .من ذلك 

ال يثبت له الرد ، ألن عدم االستمتاع ال يثبت لـه  " املعتمد " وقال الشيخ أبو نصر يف  
 .الرد ، كما لو وجد اجلارية صائمة أو حمرمة 

 ) .٥/٢٨٣(البيان  
إن كـان  : نظـر  . فراً أصلياً أي كفر كان أو وجد العبد كا: " ويف ذلك يقول البغوي )    ١( 

وإن كان يف بـالد  . قريباً من بالد الكفر ال تقل الرغبات فيه ، بسبب كفره وال رد فيه 
 " .اإلسالم أبيحت تقل الرغبات يف الكافر ، له الرد أما إذا وجد العبد مرتداً ، فله الرد 

 ) .٣/٤٤٧(التهذيب  

 ) .٥٥ص) (حفر/مادة(املصباح املنري )    ٢( 

 ) .٣٠٨ص) (كوع/مادة(املصباح املنري )    ٣( 

 .عصب موثق خلف الكعبني : العرقُوب )    ٤( 

 ) .١٥٤ص) (كوع/مادة(املصباح املنري  
 .الوشم هو غرز اجلسم بإبرة مث يذر عليه النيلج وهو دخان الشحم حىت خيضر )    ٥( 
 ) .٢٥٣ص) (وشم/مادة(املصباح املنري  

فصل يف عيوب العبيد واجلواري اليت اجتمع عليها الباحثون وأفىت ا املفتون : قال اهلروي   )  ٦( 
 .وذكر مجيع العيوب اليت ذكرها املصنف وزاد عليها زيادة كبرية 

 ) .١٢/٣٢٠(تكملة اموع  
بد كبرياً ألن فقد اخلتانة يف الصغر ليست نقصاً ، ألا غالب أحوال الصغار ، فإن كان الع)    ٧( 

 .كان عيباً يوجب الرد ، ألن فقد اخلتانة منه نقص ، وعليه فيها وكس 



 

] ب١٨/م/ [وغريه أنه ليس  )٢(عيب كما يف العبد والذي قاله صاحب املهذب 
أو  )٥(أو مستحاضة  )٤(أو قرناء  )٣(اجلارية رتقاء بعيب ، ألن ختاا سليم ، أو 

 –مــة  بفتح اخلاء املعج – معتدة عن زوج ، أو وطئ شبهة ، أو ا ختن 
وهو تغـري رائحـة الفـرج ، أو مساحقـة ، أو ال حتيـض فـي سـن 

، أو متباعـدة الطهـر فــوق العــادة أو    )٦(حتيـض النسـاء فيـه 
 )١(، أو جموسية ؛ ألا ميتنع وطئها على كل أحد  )٨(، أو وثنية  )٧(حامـالً 

                                                                                                                        
 ) .٦/٣٠٨(احلاوي  

 ) .أ/٤٦(تتمة اإلبانة )    ١( 
وإن وجده غري خمتون ، فإن كان صغرياً مل يثبت له الرد ؛ ألنه يعد نقصاً ؛ : " وفيه يقول )    ٢( 

رد صغرية كانت أو كبرية ؛ ألن ختاا سليم ألنه خياف عليه منه ، وإن كانت جارية مل ت
 " .ال خياف عليها منه 

 )١٢/٣٢٢. ( 
ال يسـتطاع مجاعهـا ؛   : امرأة رتقاء بينة الرتق : هي اليت انسد فرجها ، يقال : الرتقاُء )    ٣( 

 .الرتقاق ذلك املوضع منها ، وضده الفتق 
 ) .٢/٢٢٥(ب ؛ النظم املستعذ) ٨٣ص) (رتق/مادة(املصباح املنري  

 .العفَلة الصغري يف الفرج ، والعفل والعفَلة شيء خيرج من قبل النساء : القَرنُ : القَرناء )    ٤( 

 .هي اليت استمر ا الدم بعد أيامها : املُستحاضةُ يف اللغة )    ٥( 

 .الدم اخلارج من الفرج دون الرحم : وشرعاً  

؛ ) ١/٣٨٨(؛ الـذخرية  ) ٦٤ص(أنـيس الفقهـاء   : ؛ وينظر ) ١/١٧٠(مغين احملتاج  
 ) .٥٥ص(الروض املربع 

ألا إن كانت صغرية ، أو بلغت سن اآليسات ، فال رد له وإن بلغت سناً حتيض فيهـا  )    ٦( 
ر النساء ؛ بأن بلغت عشرين سنة ، ومل حتض ، أو كانت هلا عـادة ؛ فجـاوزت   ـأكث

 .له الرد  –عادا 
 ) .٣/٤٤٦(التهذيب  

 .سواء أكانت دابة أو جارية ، وال ترد اجلارية بكوا عقيماً )    ٧( 
 ) .٣/٤٤٦(التهذيب  

 .الوثين هو من يعبد األحجار واألصنام ، ومنه رجل وثين ، وامرأة وثنية )    ٨( 
 ) .٢٤٨ص) (وثن/مادة(املصباح املنري  



 

 )٣(و عضوضاً ، أ )٢(، أو أحد ثدييهـا أكرب من اآلخر وكون الدابة مجوحاً 

، وشرا لنب  )٥(، أو خشنة املشي حبيث خياف منها السقوط  )٤(، أو رموحاً 
نفسها ، وقلة أكلها أو ترهب من كل شيء تراه ، وشرط املتويل يف اجلموح 
أن ال تنقاد إال باجتماع الناس عليها ، وكون الدار أو الضيعة مرتل اجلنـد 

اليهـا بذلــك ، وكوــا   مـن بيـن مـا حو )٦(] اختصـت [ إذا 
من الدار  )٩(وقـرب القصاريـن  )٨(اخلـراج فـوق أمثاهلـا  )٧(ثقيلـة 

[ حبيث يؤذا بالدق ، وقرب اخلنازير من املزرعة ، أو وجد األرض مرتـع  

                                                                                                                        
 ) .٨/٣٢٩(وع مع اموع ؛ فتح العزيز مطب) ٥/٣٨٣(؛ البيان ) ٣/٤٤٧(التهذيب )    ١( 
 .عتا عن أمر صاحبه حىت غلبه : جمح الفرس جمحاً وجموحاً : اجلَموح )    ٢( 
 ) .١/١٣٣) (مجح/مادة(املعجم الوسيط  

 .العضوض واالسم منه العضاض ، وفرس عضوض ، أي يعض )    ٣( 
 ) .٣/١٠٩٢) (عضض/مادة(الصحاح  

 .فرس ، والبغل واحلمار إذا ضربه برجله رموح ورحمه ال)    ٤( 
 ) .١/٣٦٧) (رمح/مادة(الصحاح  
 " .وجِماحِ الدابة وعضها " وقد سقطت منه  
 ) .٢/٦٩(املنهاج  

 ) .٣٢٠-٨/٣١٩(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٤٤٦(التهذيب )    ٥( 

 .اختفت " ل " يف )    ٦( 

أن يكون فوق املعتاد يف أمثاهلا ، وعن حكاية أيب عاصم العبادي وجه :  معىن ثقيلة اخلراج)    ٧( 
 .أنه ال رد بثقل اخلراج وال بكوا مرتل اجلنود ؛ ألنه خلل يف نفس املبيع 

 ) .٨/٣٢٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
ال  –جلنـود  ولو اشترى داراً ، فوجدها مثقلة باخلراج أو مرتل ا: ويف ذلك يقول البغوي )    ٨( 

رد له إن كانت الدور اليت يقرا مثلها ، فإن كانت هذه أكثر خراجاً أو أكثر مرتوالً له 
 " .الرد ، فإن مل يكن على ما يقرا خراج ، فله الرد ، وإن قل خراجها 

 ) .٨/٣٢٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ؛ وينظر ) ٣/٤٤٦(التهذيب  
 .وهي الصناعة وتشمل كل ما فيها حنو اخلياطة وغريها : ة القصارين من القصار)    ٩( 
 ) . ١٩٣ص) (قصر/مادة(؛ املصباح املنري ) ٣/٩٤(ذيب األمساء واللغات  



 

، ويف هذه اخلمسة وجه ، ولو اشترى أرضاً يتوهم أنه ال خراج  )١(اخلنازير 
يكن على مثلها خراج فله الرد ، وإن كـان  فإن مل  )٢(] عليها فبان خالفه 

شرط أن ال خراج عليها خمالف فله الرد  )٤(] وإن [  )٣(مثلها ذلك القدر فال 
الرد قل اخلراج أو كثر ، وليس احلمل يف البهيمة عيبـاً يف األصـح ، وال   
تناقض بني هذا وقوهلم يف الصداق أنه كما يف اجلواري زيادة مـن وجـه   

فإن النظر يف الصداق إىل حصول غرض صحيح أو  )٥(] من وجه [ ونقصان 
،  )٧(، وال نظر إىل القيمة وال نقصان العني كما هو الضابط هنا  )٦(أو فواته 

احلمل يف البهيمة عيب ، وما ذكرناه من القطع بكونـه  :  )٨(، وقال البغوي 
وغريه من بعـد   )٩(واخلالف يف البهيمة مذكور يف الرافعي [ عيباً يف اجلارية 

أو يمة حائالً فحبلت مث اطلـع علـى    )١٠(] ، فإنه لو اشترى جارية ذلك 
، وإن كان احلمـل حصـل يف يـد     )١١(عيب فإن نقصت باحلمل فال رد 

                                                 
 ) .٣/٤٦٠(؛ روضة الطالبني ) ٨/٣٢٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 " .م " سقطت من )    ٢( 
 ) .٣/٤٦٠(؛ روضة الطالبني ) ٨/٣٢٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٤( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٥( 

 ) .٨/٣٣٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 

 ) .١٢/٣١٩(تكملة اموع )    ٧( 

 " .وترد اجلارية والدابة بكوا حامالً : " حيث قال )    ٨( 

 ) .٣/٤٤٦(التهذيب  

فله الرد بكون اجلارية حامالً ، وال رد به يف سائر احليوانات ، وقـال  : " ويف ذلك يقول )    ٩( 
 " .يف التهذيب ، يثبت به الرد 

 ) .٨/٣٢٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 " .ل " سقطت من )    ١٠( 
مث وجد ا عيباً وإذا اشترى جارية حائالً فحملت عنده ، : " ويف ذلك يقول املاوردي )    ١١( 

متقدماً ، فإن كان محلها منقصاً موكساً من مثنها مل يكن له ردها ، ورجع بأرش عيبها ، 



 

املشتري وإن مل تنقص أو كان احلمل يف يد البائع فله الرد ، وهذا يقتضي أن 
وهـو خمـالف    )١(] وقد ال يكـون  [ احلمل يف كل منهما قد يكون عيباً 

، ولو  )٢(القني املتقدمني ، ومن العيوب كون املاء مشمساً على األصح لإلط
،  )٣(الطاهر من األواين باالجتهاد لزمه تعريف املشـتري  ] أ٢٥٢/ل/ [باع 

حكامها الروياين ولو باع عشـرين  : فإن مل يعرفه فهل هلما اخليار ؟ وجهان 
فيه فأرة ميتة  صاعاً من ماء يف بئر فاستسقى تسعة عشر وأخرج اآلخر فوجد

وأراد البائع تسليم صاع من الباقي ؛ ألنـه كـبري    )٤(] فأريق [ ومل يتغري 
اء فتعافه ض الفقهيار يف فسخ البيع ؛ ألن هذا املاء جنس عند بعفللمشتري اخل

، ومن العيوب الرمل حتـت   )١(ي نص عليه الشافع )٥(ب النفس فيصري كعي
                                                                                                                        

وإن . وإن مل يكن محلها منقصاً موكساً من مثنها مل يكن له ردها ، ورجع بأرش عيبها 
 " .مل يكن محلها منقصاً ، فله ردها بالعيب 

 ) .٥/٣٠٣(البيان : ؛ وينظر ) ٦/٣١٣(احلاوي  
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ١( 
 .وعزاه الرافعي للروياين يف التجربة )    ٢( 
 ) .٨/٣٢٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
الَ تغتِسلوا " :  ألن استعمال املاء املشمس مكروه عند الشافعية مستدلني لذلك بقوله  

 =. "الْبرص  بِالْماَِء الْمشمسِ ، فَإِنه يورِثُ

ـ ) ٣٩،  ١/٣٧(اب الطهارة ـي ، كتـن الدارقطنـسن=  ي أحاديـث  ـ؛ التحقيق ف
ـ ـه: ال ـوق) ١/٦٠) (٤٢(م ـارة ، رقـاب الطهـالف ، كتـاخل ث ـذا حدي
وجعلـه ابــن القيــم فــي     ول اهللا ـن رسـح عـا يصـه مـس فيـلي

 .الضعيف 

ن عياش ؛ ألن رواية إمساعيل بن عياش عن ويرد قول من أعله بإمساعيل ب: وقال الزيلعي 
 .الشاميني صحيحة 

 ) .١/١٠٢(نصب الراية ؛ ) ٥١ص(املنار املنيف : ينظر  

 ) .١٢/٣٢٠(تكملة اموع )    ٣( 

 .وأريق " م " يف )    ٤( 

 ) .١٢/٣٢٠(تكملة اموع )    ٥( 



 

حجار إن كانت مما يقصد للـزرع  األرض إن كانت مما يطلب للبناء ، واأل
، وجناسة املبيع إذا كانت تنقص بالغسل ، وطهور ماله ، بوقف  )٢(والغرس 

إال  )٣(املبيع ، وعليها خطوط املتقدمني وليس يف احلال من يشهد بذلك عيب 
ـ  : وغريه قال  )٤(أن يعلم بأا مزورة قاله الروياين  [ ى ـوكـذلك إذا ادع

ذلك عيب ، وهذا إذا : واه وقفها حيتمل أن يقال معول على دع )٥(] مدعي 
، وليس من  )٧(ل القبـض الدعوى البيع أو كان بعد البيع وقب )٦(] ت سبق[ 
كوا ثيباً إال  )١(] وال [   )٨(ح ون اجلارية أو العبد مغنياً يف األصوب كالعي

                                                                                                                        
 .مل أجد هذا النص عنه )    ١( 

 بني األحجار اليت يف األرض من أصل اخللقة وغريهـا حيـث   ويف ذلـك يفرق العمراين)    ٢( 
فإن كانت األحجار خملوقـة يف األرض ،  : إنه إذا باعه أرضاً ، وفيها أحجار : " يقول 

دخلت يف البيع ؛ ألا من أجزاء األرض فإن كانت غري مضرة باألرض بأن ال يصل إليها 
ألن ذلك ليس بعيب ، وإن كانـت  عروق الزرع واألشجار مل يثبت للمشتري اخليار ؛ 

تضر باألرض بأن متنع عروق الزرع واألشجار ، فإن كان املشتري عاملاً باألحجـار مل  
ثبت له اخليـار ألن ذلـك   . يكن لـه اخليار ؛ ألنه دخل على بصرية ، وإن مل يعلم ا 

 " .عيب 

 ) .٨/٣٢٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ؛ وينظر ) ٥/٢٨٩(البيان  

 .نقل ذلك عن صاحب العدة )    ٣ (
 ) .١٢/٣٢٠(تكملة اموع  

 .ونقله عن بعض العراقيني ، وهو اختيار مشايخ طربستان )    ٤( 
 ) .١٢/٣٢٠(تكملة اموع  

 " .م " سقطت من )    ٥( 
 .استفت " ل " يف )    ٦( 
 ) .١٢/٣٢٠(تكملة اموع )    ٧( 
إذا اشترى جارية فوجدها حتسن الغناء ، وتضرب العود أو "  :ويف ذلك يقول املاوردي )    ٨( 

تنفخ يف املزمار ، مل يكن عيباً وال رد له ؛ ألن الغناء صفة تزيد يف قيمتها ، واملبتغي من 
 " .الرقيق توفري األمثان ، فإن كره ذلك منها أمكنه أن يكفها ومينعها منه 

، فلو وجده زامراً أو عاملاً بالضرب أو وحكم العبد يف ذلك حكم األمة : وقال السبكي  
العود فليس له الرد ، والسيد قادر على منعه من العمل ، وما ذكرناه من أن الغناء لـيس  



 

را ، ولو باعها بكراً يف أي سن كانت فزالت بكا يف سن يغلب فيه البكارة 
وكذلك مجيع الفضائل املوجودة عند العقد  )٢(يف يد املشتري فهو مينع الرد 

إذا زالت عند املشتري ؛ ألنه نقص عما كان عليه عند العقد ، وجناية اخلطأ 
أن نصه ] أ١٩/م/ [ وادعى ابن الرفعة )٣(بعد الفداء ليست عيباً إال أن يكثر 

ر وتأملته فرأيته حيتمل مفهومـه  يف البويطي يدل على أا وإن كثرت ال خيا
يشبه أن يثبـت  :  ، قال ابن الرفعة  )٤(الفداء إذا صححنا البيع : ذلك قبل 

اخليار ألزمنا السيد فداه أم ال ، وهو كما قال ، وال رد بالكفر يف موضع ال 
ولعـل   )٥(تنقص القيمة وأطلق مجاعة أن ال رد بالكفر ، وآخرون الرد بـه  

أنه يـرد بالتوثن  )٦(على التفصيل املتقدم ، ويف املهذب اإلطالقني حمموالن 
؛ ألنـه ال يقـر عليه ، وهـو غريـب فـإن املعــروف أن العبــد   

، وال يكـون   )١(خالفاً أليب ثـور   )٨(نب وال رد بالغ )٧(الوثنـي ال يقتـل 

                                                                                                                        
وإذا كانت مغنية فاختلف فيهـا  : بعيب عندنا هو املشهور ، وقال اهلروي يف اإلشراف 

 .احلموي وغريه من أصحابنا 
 ) .٣٢٣-٢/٣٢٢(؛ تكملة اموع ) ٦،٣٠٧(احلاوي  

 " .ل " سقطت من )    ١( 
 ) .١٢/٢٢٣(؛ تكملة اموع ) ٦/٣٠٧(احلاوي )    ٢( 
فإن كان كثرياً فهذا عيب يوجب الرد ، وإن كانت مرة واحدة مل تتكرر منه فليس بعيب )    ٣( 

 =.وال رد له ؛ ألن النادر من جنايات اخلطأ ال خيلو منه يف الغالب 

 ) .٣/٤٦٢(؛ روضة الطالبني ) ٥/٣٢٠(البيان : ينظر ؛ و) ٦/٣٠٨(احلاوي = 

 ) .٣/٤٦٥(التهذيب )    ٤( 

 ) .٨/٣٢٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 

 " .فإن وجد اململوك مرتداً أو وثنياً له الرد ؛ ألنه ال يقر على دينه : " ويف ذلك يقول )    ٦( 

 )١٢/٢٢٣. ( 
 )٧    (موع فتح العزيز مطبوع مع ا)٨/٣٢٩ ( موع؛ تكملة ا)٣٢٤-١٢/٣٢٣. ( 
 .الغنب يف البيع والشراء هو اخلداع ، وأصل الغنب النقص )    ٨( 
 ) .٣/٥٧(ذيب األمساء واللغات  



 

أو ولـد   )٣(الكالم ، أو غليظ الصوت أو سيء األدب  )٢(] رطب [ الرقيق 
جملوباً كان أو مولداً ، وال كونه ثقيل النفس أو بطـيء احلركـة أو    )٤(زنا 

من غري علـة خبـالف  )٥(أو أكوالً أو قليل األكل  فاسد الرأي أو حجاماً
 )٨(ة عقيمـاً ، وال تكون األم )٧(حيـث تـرد بقلـة األكـل  )٦(الدابـة 

مــام  ، وصححـه اإل )١٠(وقيـل يـرد بالتعنيـن  )٩(، والعبـد عنينـاً 
، وال بكونه يعتق على املشتري أو األمة أخته وغريها ممن حيـرم عليـه    )١١(

                                                                                                                        
 " .إذا غبنه مبا ال يتغابن الناس مبثله ، فالبيع باطل : " حيث قال )    ١( 
 ) .٥/٢٨٥(البيان  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٢( 
والصـحيح  " وال يكون الرقيق رطب الكالم : " واجلدير بالذكر أن مجيع الكتب قالت  

 ) .١٢/٣٢٨(أنه رطن الكالم كما جاء يف تكملة اموع 
 .الكالم بالعجمية : والرِطن والرطانةُ  
 ) .٥/٢١٢٤) (رطن/مادة(الصحاح  

 ) .٣/٤٦٢(ة الطالبني ؛ روض) ٨/٣٢٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 .ألن األنساب غري معتربة يف املماليك ، فلم يكن عيباً )    ٤( 
 ) .٨/٣٢٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ؛ وينظر ) ٥/٢٨٢(البيان  

 ) .٨/٣٢٩(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٤٤٥(التهذيب )    ٥( 
 ) .٣/٤٤٦(التهذيب )    ٦( 
 .ق نفس الصفحة املصدر الساب)    ٧( 
كان ما ما حيول دون النسل مـن داء أو  : عقيم من عقْمت املرأة والرجل عقْماً وعقْماً )    ٨( 

 .شيخوخة 
 ) .٢/٦٢٣) (عقم/مادة(املعجم الوسيط  

 ) .٣/٤٤٦(التهذيب )    ٩( 
 .وهو منقول عن الصيمري حيث أثبت الرد بالعنة )    ١٠( 
 ٨/٣٢٩(موع فتح العزيز مطبوع مع ا. ( 

 .وهو األظهر عنده )    ١١( 
 ) .٨/٣٢٩(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

 )٢(] أبيه أو ابنه [ كابنـة امرأته وموطؤة  )١(برضاع أو نسب أو مصاهـرة 

ويف وجه يلحق هذا باحملرمة واملعتدة ، وال بكوا صائمة إال على وجـه   )٢(
لروياين اإلمجاع عليه ، وهو ، وال مبره وال بكونه فاسقاً ، وادعى ا )٣(ضعيف 

وهو مقيد بفسق ال يكون عيباً ، ولو بان كون البائع باعه بوكالة أو وصاية 
وجهان أصحهما على ما ] ب٢٥٢/ل/ [أو والية أو أمانة حاكم ففي الرد 

املنع ، ولو اشترى شقصاً ظاناً أن البـاقي للبـائع فبـان    :  )٤(قال النووي 
إذا أبطـل السـلطان   [ فلوساً فكسـدت  ، ولو اشترى  )٥(مشفوعاً فال رد 

مل ينفسخ العقد خالفاً أليب :  )٧(قبل القبض ، قال يف العدة  )٦(] املعاملة ا 
 .؛ ألن املعقود عليه قائم حباله فأشبه قبل الكساد  )٨(أليب حنيفة 

                                                 
الصهر أهل بيت املرأة ومن العرب من جيعل األمحاء واألختان مجيعـاً أصـهاراً ، وقـال    )    ١( 

الصهر يشمل على قرابات النساء ذوي احملـارم وذوات احملـارم كـاألبوين    : األزهري 
 .األخوة وأوالدهم واألعمام واألخوال واخلاالت فهؤالء أصهار زوج املرأة و

 ) .١٣٣ص) (صهر/مادة(املصباح املنري  
 .ابنه أو أبيه " م " يف )    ٢( 
 .ألا إن مل حتل له حتل لغريه : وعلل لذلك  
 ) .٣/٤٤٧(التهذيب  

 ) .٨/٣٣٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 

ولو اشترى شيئاً ، فبان أن بائعه باعه بوكالة ، أو وصاية ، أو والية ، : "  ذلك يقول ويف)    ٤( 
 " .أن ال رد : األصح : ، أو أمانة ، فهل له الرد خلطر فساد النيابة ؟ وجهان ، قلت 

 ) .٣/٤٦٢(روضة الطالبني  

 .لعدم الضرر على تقدير األخذ أو الترك )    ٥( 

 .) ١٢/٣٢٩(تكملة اموع  
 " .م " وسقطت من " ل " يف هامش )    ٦( 
 ) .٨/٣٢٩(تكملة اموع )    ٧( 
ولو اشترى بفلوس نافعة مث كسدت قبل القبض انفسخ عند : " ويف ذلك يقول الكاساين  )   ٨( 

وعلى املشتري رد املبيع إن كان قائماً وقيمته أو مثلـه إن   –رمحه اهللا  –عند أيب حنيفة 
 " .كان هالكاً 



 

هذه العيوب من البول يف الفـراش إىل هنـا إذا    )١(] أكثر [  :فرع 
كمها خبالف العيوب السابقة ولـو كـان   وجدت وزالت قبل البيع زال ح

؛ ألنـه   )٢(مرتداً حال البيع ، وتاب قبل العلم به فهل يرد به اآلن ؟ وجهان 
وكُلَّ ما ينقُص الْعين أَو الْقيمةَ نقْصاً ( ينفر عنه ، ويتوهم سوء سريرته قال 

هذا ضابط  )٣( )عدمه  يفُوت بِه غَرض صحيح إِذَا غَلَب في جِنسِ الْمبيعِ
يكتفى به عن تفصيل العيوب ، وذكر نقصان العني ليدخل اخلصاء وقد سبق 

إن القيمة فيه نقصت من وجه دون وجه مل حيتج : ، فإن قلنا  )٤(الكالم فيه 
لقصـد   )٧(] قاله [ فلعله  )٦(] ذكره مع ذلك [ فمن  )٥(هنا إىل ذكر العني 

غرض صحيح احتراز ما لو قطع مـن فخـذه أو   يفوت به : البيان ، وقوله 
، ولو  )١٠(شيئاً وال تفوت غرضاً ال رد  )٩(] تقدر [ يسرية ال  )٨(ساقه فلذة 

، ولو وجد العبد  )١١(قطع من أذن الشاة ما مينع التضحية ثبت الرد وإال فال 

                                                                                                                        
 ) .٤/٤٩٥(ع الصنائع بدائ 

 " .م " سقطت من )    ١( 
 ) .٣/٤٦٤(روضة الطالبني )    ٢( 
 ) .٢/٦٩(املنهاج )    ٣( 
 .من البحث ) ٥٧٦ص(ينظر )    ٤( 

 ) .٢/٦٩(مغين احملتاج )    ٥( 

 .فمن قاله " م " يف )    ٦( 

 " .م " سقطت من )    ٧( 

 .له من الشيء فلذاً قطعت  القطعة من الشيء ، وفلذت: الفلْذة )    ٨( 

 ) .١٨٣ص) (خلد/مادة(املصباح املنري  

 .ال توزن " ل " يف )    ٩( 

 ) .٢/٦٩(مغين احملتاج )    ١٠( 

 .وبه قال صاحب التقريب )    ١١( 
 ) .٤٦٤-٣/٤٦٣(روضة الطالبني : ينظر  
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، وكذلك لو اشترى عبـداً   )١(واجلارية خمتونيني فال رد إذا كان قد إندمل 
ه مث وجد به عيباً فله الرد ، ألن اخلتان زيادة فضـيلة لـيس   ـفختنف ـأقل

يف  )٣(] الثيابة [ إذا غلب يف جنس املبيع عدمه ، لتخرج : ، وقوله  )٢(بعيب 
؛ ألن لـيس   )٥(ال رد ا وإن نقصت القيمـة   )٤(] فإنه [ يف األمة الكبرية 
خللقة التامـة  ، وزاد بعضهم يف نقص العني أن يكون من ا )٦(الغالب عدمها 

احترازاً من قطع األصبع الزائدة حنوها ، إذا وجد عند البائع وأندمل لـيس  
، لكن لو حدث ذلـك عنـد    )٨(والبغوي  )٧(للمشتري الرد ، قاله املتويل 

ال جيري ] ب١٩/م/ [املشتري شيء مينع من الرد بالعيب القدمي ، قال املتويل 
نعم ، فأمـا  : ب ، وابن الصباغ على قاعدة واحدة ، وقال القاضي أبو الطي

أن يكـون عندمهـا عيبـاً مطلقـاً خالفاً للمتويل والبغـوي ، وأمـا أن   
حر ورد عليه العقد ، ولكنه بعيد إذ ال غرض فيه وإمنـا   )٩(] ألنه [ يكون ؛ 

 .يكون ذلك يف الصفة الكاملة إذا زالت بعد البيع لتعلق الغرض ا 

                                                 
 .اندمل اجلرح تراجع إىل البرء )    ١( 
 ) .٧٦ص) (دمل/مادة(املصباح املنري  

 ) .٩/٢٢٣(؛ تكملة اموع ) ٥/٣٨٥(البيان )    ٢( 
 .الشابة " ل " يف )    ٣( 
 " .م " سقطت من )    ٤( 
 ) .٢/٦٩(مغين احملتاج )    ٥( 
 )٣/٦٤()    ٦. ( 

لو اشترى عبداً وأخصاه واندمل موضع القطع مث اطلع على عيب به قدمي ، : " حيث قال )    ٧( 
نقصان من حيث املشاهدة ،  هانت القيمة قد زادت بذلك ؛ ألن، فليس له رده ، وإن ك

ب يف ذلك كل ما لو وجد قبل العقد أو حدث قبل التسليم ثبـت للمشـتري   ـواملذه
 " .اخليار ، فإذا حدث يف يد املشتري مينع الرد 

 ) .ب/٢٥٦ –أ /٢٥٥(تتمة اإلبانة  

 ) . ٣/٤٤٦(التهذيب )    ٨( 
 " .ل " سقطت من )    ٩( 



 

يف البيع وقد ذكرناه يف الكفارة مـا  أقسام  )١(العيب سبعة  :فرع 
ما نقص اللحم ، : أضر بالعمل إضراراً بيناً ، ويف األضحية واهلدى والعقيقة 

ما ينفر عن الوطء ويكسر سورة التـواق ، ويف الصـداق إذا   : ويف النكاح 
ما يـؤثر يف  : ما يفوت به غرض صحيح ، ويف اإلجارة : طلق قبل الدخول 
 كـالبيع ، وعيـب  :  )٢(به تفاوت األجر ، وعيب الغرة املنفعة تأثرياً يظهر 

، واملوهوب بعـوض ؛   )٤(كاألضحية ، واألصح كالبيع  )٣(] قيل [ الزكاة 
 .ال يرد بعيب : كاملبيع ، وقال أبو ثور 

، فـإن   )٥(اختلفا يف صفة هل هي عيب فالقول قول البائع  :فرع 
ويف كالم  )٦(اله البغوي إنه عيب ، رده ق: قال واحد مـن أهـل العلم به 

سـواٌء  ( قال .  )٧(] شهادة اثنني  واعترب املتويل[ القاضي حسني ما يوافقه 
 قْدنَ الْع٨( )قَار(  مع عليهوهذا ا )  ِضلَ الْقَـبثَ قَبدح ألنـه   )١( )أَم /

                                                 
 .وعند الشربيين هي ستة ، والزيادة عند السبكي يف املوهوب بعوض )    ١( 
 ) .٢/٦٩(مغين احملتاج  

 .الغرةُ عبد أو أمة )    ٢( 
 ) .١٦٩ص) (غرة/مادة(املصباح املنري  
وهي دية اجلنني إذا انفصل ميتاً جبناية يف حياا أو موا وكذا إذا ظهر بعض اجلنني بـال   

 .كخروج رأسه ميتاً جتب يف الغرة  انفصال من أمه
؛ ) ٤/١٢١(تبـيني احلقـائق   : ؛ وينظـر  ) ٤/١٣٣(؛ مغين احملتاج ) ٤/١٣٣(املنهاج  

 ) .٣/٧٢٢(؛ والدر النقي ) ٢/٦٢٣(وشرح حدود ابن عرفه 

 " .ل " سقطت من )    ٣( 

 ) .٢/٦٩(مغين احملتاج )    ٤( 

 .ن األصل سالمته وعلى املشتري إثبات العيب بالبينة ؛ أل)    ٥( 
 ) .٥/٣٩١(؛ البيان ) ٣/٤٥٨(؛ التهذيب ) ٢/١٢١(الوسيط  

 ) .٣/٤٥٨(التهذيب )    ٦( 
 " .م " سقطت من )    ٧( 
 ) .٢/٦٩(املنهاج )    ٨( 
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وهذا إذا كان التعيب بآفة مساويـة   )٢(مضمون على البائع عندنا ] أ٢٥٣/ل[
أو من أجنيب ، فإن كان من املشتري فال يف األصح ، ولـو   )٣(البائع أو من 

اشترى وىل الطفل للطفل فظهر عيب قدمي ، فإن كان الشراء بعـني املـال   
قبل وإن كان يف الذمة نفذ للويل ، وإن اشتراه سليماً فحدث عيب  )٤(فباطل 

ن كان فإ، د القبض ، فإن كان احلظ اإلمساك أمسكه أو الرد رد ، فإن ترك الر
الشراء يف الذمة انقلب إليه ولزمه الثمن من مال نفسه ، وإن كان بعني مال 

 . )٥(الطفل بطل العقد قاله املتويل 

لو حدث قبل القبض بسبب متقدم رضى به املشتري كما لو  :تنبيه 
مل أر  )٧(فأزال الزوج بكارا قبل القـبض  )٦(] عاملاً [ اشترى بكراً مزوجه 

 )٩(] وأطلق [ ، واألقرب القطع ، فإنه ال يوجب الرد لرضاه بسببه  )٨( نقالً

                                                                                                                        
 ) .٢/٦٩(املنهاج )    ١( 
 ) .٢/١٢٢(؛ الوسيط ) ٦/٣٩٤(احلاوي )    ٢( 
مرتلة إتالف األجنيب ؛ ألنه متعـرض للقيمـة ،    فمنهم من جعله يف: ألن إتالف البائع )    ٣( 

هو كاآلفة السماوية ، إذ هو عاقد فال يتعرض لضـمان األجانـب ؛   : ومنهم من قال 
 .لذلك مل نطالب املرصفة مبهر املثل مطالبة األجنبية ، إذا فوتت النكاح بالرضاع 

 ) .٢/١٢٢(الوسيط  
 ) .١٢/١٢٣(تكملة اموع )    ٤( 

 ) .أ/٥٣(اإلبانة  تتمة)    ٥( 

 " .ل " سقطت من )    ٦( 

فهل تكون كعيب حدث ؟ فريد ا كما أنه إذا اشترى مرتداً فقتل قبل القبض ينفسـخ )    ٧( 
العقد ، أو ال ؛ ألن رضاه لسببه رضى به واخليار ال يثبت مع الرضا خبالف االنفسـاخ  

 .بالتلف 

 ) .٨/٣٣٢(ز مطبوع مع اموع فتح العزي: ؛ وينظر ) ١٢/١٢٦(تكملة اموع  

 ) .١٢/١٢٦(وهو ما قاله يف تكملة اموع )    ٨( 

 .فأطلق " ل " يف )    ٩( 
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زوال البكارة يف يد البائع يثبت اخليار ، ولكنه  )٢(] أن [  )١(القاضي حسني 
بعيب [ بأنه ال مينع الرد  )٣(ولكنه إطالق ليس نصاً يف املسألة وصرح املتويل 

وإن  )٥( )فَالَ خيار  –د القبض أي بع –ولَو حدثَ بعده ( قدمي قال  )٤(] 
، وما رواه احلسن عـن   )٦(ر قطعاً وإن كان بعـد اللزوم بالتفرق أو التخاي

ويف  )٩( "الرقيقِ ثَالثُ ليالٍ  )٨(عهدةُ " : ، قال  أن رسول اهللا  )٧(عقبة 
عهدةُ الرقيقِ " : ، قال  وعن مسرة أن النيب  )١٠( "أربـع " ويف روايـة 

                                                 

 ) .١٢/١٢٧(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 

 " .م " سقطت من )    ٢( 
 ) .ب/٥٥(تتمة اإلبانة )    ٣( 
 .بالعيب " ل " يف )    ٤( 
 ) .٢/٧٠(املنهاج )    ٥( 
 ) .٢/٧٠(مغين احملتاج )    ٦( 
، روى ) هـ٥٨ت(عقبة بن عامر عيسى بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة اجلهين )    ٧( 

مخسة ومخسون حديثاً اتفقوا على تسعة وللبخاري حديث وملسلم  له عن رسول اهللا 
 .تسعة روى عنه جابر وخالئق من التابعني 

 ) .١/٦٨١(ب التهذيب ؛ تقري) ١/٣٣٦(ذيب األمساء واللغات  
احلفاظ ورعاية احلرمة واملقصود ا هنا ضمان العهدة أو مـا يسـمى   : العهدة يف اللغة )    ٨( 

ضمان الدرك ، وهو أن يشتري الرجل سلعة فيضمن رجل للمشتري مثنها الذي دفعـه  
 .للبائع إن خرجت السلعة مستحقة ، ويسمى به اللتزامه ما يف عهدة البائع رده 

 ) .٣/٥٠(ب األمساء واللغات ذي 
؛ موطـأ  ) ٤/١٨٢) (٣٥٠٠(يف عهدة الرقيـق  : كتاب البيوع ، باب : سنن أيب داود )    ٩( 

 ) .٢/٣٠٨) (٢٤٧٩(العهدة يف الرقيق : مالك ، كتاب البيوع ، باب 

وهي بسندها حدثنا موسى بن زكريا ، ثنا عبد اهللا بن معاوية اجلمعي ثنا هشام بن زياد )    ١٠( 
ال عهدة بعـد  " :  قال رسول اهللا : أبو املقدام ، عن احلسن ، عن أيب هريرة ، قال 

 . "أربعة أيام 

) ٢٠٣٦(عهدة الرقيق ، رقم : جممع البحرين يف زوائد املعجمني ، كتاب البيوع ، باب  
)٢/٢٣٨. ( 

 .متروك : هشام بن زياد أبو املقدام : ه وإسناده ضعيف جداً في 



 

إال  )٢(فجواا أن احلسن مل يسمع من عقبة شـيئاً وال مـن مسـرة     )١("  ثَالثُ
، ويف حديث عقبة مع ذلك اضطراب  )٤(عند أكثر احلفاظ  )٣(حديث العقيقة 

وقال أمحد بن  )٧(عن احلسن  )٦(قتادة   ويف حديث مسرة مع ذلك تدليس )٥(

                                                                                                                        
 ) .١٤/١١٠(الزوائد جممع : وينظر  

 ) .٣/٢٦٩(األحكام الوسطى )    ١( 
حديث عقبة أنه صحيح اإلسناد غري أنه علـى اإلرسـال ، ألن   : وقال احلاكم يف ذلك )    ٢( 

 .احلسن مل يسمع من عقبة والرواية من عامر 
 ) .٢/٢٦) (٢٢٠٠/٧١(املستدرك على الصحيحني ، كتاب البيوع  

أما خترجيه عند أكثر احلفـاظ  ، ) ٣(هامش ) ٤٠٠ص(يف البخاري  سبق هذا احلديث قد)    ٣( 
ن إسحاق ، ثنا سعيد بـن أيب  ـحدثنا هشام بن عمار ، ثنا شعيب ب: فهو ما يقصد به 

كُلُّ غُـالمٍ مـرتهن   " : قال  عروبة ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة ، عن النيب 
حذْبت هيِقَتقبِع الس موي هنعحيى ابِعِ ومسو هأْسر لَق" . 

؛ سنن ) ٣/٢٦٠) (٢٨٣٨(يف العقيقة ، رقم : سنن أيب داود ، كتاب األضاحي ، باب  
) ٨٦،  ٤/٨٥) (١٥٢٢(ما جاء يف العقيقة ، رقم : الترمذي ، كتاب األضاحي ، باب 

ـ  . هذا حديث حسن صحيح : قال الترمذي  نن والعمل على هذا عند أهل العلـم ؛ س
؛ سنن ابـن ماجـه ،   ) ٦/٢١١(العقيقة عن اجلارية : النسائي ، كتاب العقيقة ، باب 

  ) .٣/٥٥٢) (٣١٦٥(العقيقة ، رقم : كتاب الذبائح ، باب 
 .فعلى هذا تكون روايته يف هذا احلديث منقطعة )    ٤( 
 ) .١٢/١٣١(تكملة اموع  

اة يف روايته على أوجه خمتلفـة متعادلـة ال   االضطراب يكون يف املنت ، بأن خيتلف الرو)    ٥( 
 .بترجح بعضها على بعض 

 ) .٢/٣٠(؛ توضيح األفكار ) ٦٨ص(الباعث احلثيث : ينظر  
ولد أكمه إال أنه تبحر يف ) هـ١١٩ت(قتادة بن دعامة الدوسي ، أبو اخلطاب البصري )    ٦( 

: وقال أبو زرعـة   العلم ، روى عن أنس وأيب الطفيل وأرسل عن أيب سعيد اخلدري ،
 .قتادة من أعلم أصحاب احلسن 

 ).٢/٢٦(؛ تقريب التهذيب ) ٣١٩،  ٨/٣١٥(؛ ذيب التهذيب ) ٢/٣٩٦(الكاشف  
مسـائل الـرد   : وهذا يف السند يف التحقيق يف أحاديث اخلالف ، كتاب البيوع ، باب )    ٧( 

 ) .٢/١٨٢) (١٤٤٦(بالتدليس والعيب ، رقم 



 

ليس يف العهدة حديث يثبت ، فإن حدث عيب بعد القـبض ،  :  )١(حنبل 
، وفيه طرق  )٢(ف يف هذه احلالة ـوقبل انقضاء اخليار فالوجه بناؤه على التل

إن قلنا امللك للبائع انفسخ وإال فال ينفسـخ يف  :  )٣(أرجحها عند الرافعي 
القطع بعدم االنفساخ ، وإن أجاز : األصح وإذا مت العقد لزم الثمن ، والثاين 

وأجيز العقد ضمنه  )٤(ا امللك للبائع مثلها ، إال إذا قلن: لزم الثمن ، والثالث 
إن كان يف خيـار  : والرابع  )٥(املشتري بالقيمة حكاها اإلمام عن العراقيني 

الس انفسخ وإن كان يف خيار الشرط واخليار هلما أو للبائع وحده فكذلك 
بانقضاء اخليار أو موقـوف  ] أ٢٠/م/ [ميلك : إن كان للمشتري فإن قلنا 

يف البيوع أنه  )٦(ميلكه بالعقد فوجهان ظاهر نصه : وإن قلنا ضمنه بالقيمة ، 
إىل أنه ضامن بـالثمن املسـمى ،    )٧(أنه ضامن بالقيمة ، وأشار يف الصداق 

[ إن كان اخليار هلما أو للبائع انفسخ وإن كان للمشتري ، فإن : واخلامس 
ثـر  أك[ خ ، وقال ابـن الرفعـة   امللك له فوجهان ، وإال مل ينفس )٨(] قلنا 

                                                 
ليس فيه حديث صحيح ، وال يثبت : قال أمحد : قله ابن اجلوزي حيث قال وقول أمحد ن)    ١( 

 .حديث العهدة 
مسائل الرد بالتدليس والعيـب ،  : التحقيق يف أحاديث اخلالف ، كتاب البيوع ، باب  

 ) .٢/١٨٢) (١٤٤٦(رقم 
 ) .١٢/١٣١(تكملة اموع )    ٢( 
 ) .٨/٣٣٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 .وهذه منسوبة إىل الشيخ أيب حامد )    ٤( 
 ) .١٢/١٢٧(تكملة اموع  

وهو ما حكاه اإلمام عن العراقيني ، وبعض أصحاب القفال ، وهـو مقتضـى كـالم    )    ٥( 
 =.الشريازي ونسبه العمراين إليه 

 ) .١٢/١٢٧(؛ تكملة اموع ) ١٢٤-١٢/١٢٣(املهذب = 
 ) .٣/٤٥٣(روضة الطالبني )    ٦( 
 ) .٨/٢٣٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
 " .ل " وصلب " م " يف هامش )    ٨( 



 

من أكثر النصوص  )١(] عن اإلنفساخ والذي ظهر يل  نصوص الشافعي 
أا تدل ألحد أمرين ، أما القول باإلنفساخ ، وأما طريقة العراقيني إذا عرف 

كحدوثه قبل القبض ، وبه  )٢(ذلك فحيث يقول باإلنفساخ فحدوث العيب 
يـرة ، وحيث ح عن ابن أيب هرعند الكالم يف وضع اجلوائ )٣(صرح املاوردي 

 )٥(] ات ـإثب[ ي ـه فـر حلدوثـال أثـاخ فـاإلنفس )٤(] بعدم [ تقول 

 )٧(من عدم اخليار موافق ملا صححه الرافعي  )٦(اخليار فما أطلقه املصنف  )٥(
البـائع إذا  ] ب٢٥٣/ل/ [يف التلف ، ويد املشتري ونائبه سواء وكـذا   )٧(

                                                 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ١( 
 .البيع " ل " يف )    ٢( 
أن ثبوت اخليار ال مينع من ثبوت القبض ، :  وهو جواب ابن أيب هريرة : ه يقول وفي)    ٣( 

ثالث يستحق رده مبا حدث من العيوب يف زمان اخليار ، ألن املقبوض يف خيار ال: قال 
وقـول  ... وإن كان القبض تاماً فكذا الثمرة ، وال يكون اخليار دليالً على عدم القبض 

إن ما حدث بيد املشتري من العيب من زمان اخليار يستحق به الـرد ،  : ابن أيب هريرة 
ض قد صار مضموناً على املشتري فليس بصحيح عندي ، بل ال خيار له فيه ، ألنه بالقب
 .فما حدث يف النقض كان من ماله ؛ ألنه من ضمانه 

 ) .٦/٢٥٠(احلاوي  
 .أي أهلكته : جاحت اآلفة املال جوحاً : واجلائحة هي اآلفة ، يقال  
 ) .٤٤ص) (جوح/مادة(املصباح املنري  

 .بعد " ل " يف )    ٤( 
 .أثر " ل " يف )    ٥( 
 .من البحث ) ٥٩٦ص(املنهاج السابق يقصد نص )    ٦( 
أن ال يسـتند إىل  : أحدمها : إن حدث العيب بعد القبض فله حالتان : ويف ذلك يقول )    ٧( 

 . سبب سابق على القبض فال رد به 
أن حدوث العيب بعد القـبض   –رمحه اهللا  –أطلق املصنف " ويف ذلك يؤكد السبكي  

يثبت الرد ؛ ألن اختياره أن القبض ناقل للضـمان  إذا مل يستند إىل سبب قبل القبض ال 
 .وإن كان يف زمن اخليار كما تقدم وهو مستمر على األصح عند الرافعي 

 ) .١٢/١٢٩(؛ تكملة اموع ) ٣٣١-٨/٣٣٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

واألصحـاب ،  )١(أودعه املشتري عنـده بعـد قبضه نص عليه الشافعـي 
ال يسقط حق احلبس باإليداع : ولو أودع البائع املبيع عند املشتري ، وقلنا 

إِالَّ أَن يستنِد إِلَى سـببٍ  ( قال .  )٢(تلف يف يد البائع فتلف كان كما لو 
 )سابِقَة ( أو سرقة  )٤( )كَقَطْعه بِجِناية ( على القبض أو العقد  )٣( )متقَدمٍ 

( ، قـال   )٦(دم أو استيفاء احلد بالسياط ـزواج متقـوزوال بكارة ب )٥( )
 حي اَألصف دالر تثْبويكون مـن   )٨(أي إذا مل يكن علم السبب  )٧( )فَي ،

على السبب وهذا قـول   )٩(] إحالة للهالك [ ضمان البائع بالنسبة إىل ذلك 
يف باب الثنيا ،  )١١(ه يف األم ، وهو نص )١٠(أيب إسحاق وابن احلداد وغريمها 

                                                 
ى البائع وال تكون من ضمان املشتري حىت يقبضها ، فإن قبضها مث ردها عل: " حيث قال )    ١( 

 " .وديعة فهو كغريه ممن أودعه إياها 
 ) .٣/٤(األم  

 ) .١٢/١٢٩(تكملة اموع )    ٢( 
 ) .٢/٧٠(املنهاج )    ٣( 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٤( 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٥( 
 ) .٢/٧٠(؛ مغين احملتاج ) ٨/٣٣٠(الوجيز )    ٦( 
 . )٢/٧٠(املنهاج )    ٧( 
 .أما إذا كان عاملاً بالسبب فال رد له به جزماً ، وال إرش لدخوله يف العقد على بصرية )    ٨( 
 ) .٢/٧٠(؛ مغين احملتاج ) ٣٣٢-٨/٣٣١(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .حاله اهلالك " ل " يف )    ٩( 
ـ  : وقال السبكي )    ١٠(  داد ونسـبه  وهو قول أيب إسحاق وهو األصح ، وهو قول ابـن احل

، وإطالق نصـه   إنه على قول الشافعي : املاوردي إىل ابن سريج ، وقال أبو الطيب 
الذي نقله ابن بشرى يدل عليه أن له الرد ويسترجع مجيع الثمن كما لـو قطـع قبـل    

 .القبض
 ) .١٢/١٣٢(تكملة اموع  

نده بردة أو قتل عمد أو ومثل هذا الرجل يبيع الرجل العبد قد حل دمه ع: " حيث قال )    ١١( 
حل قطع يده عنده يف سرقة فيقتل فينفسخ البيع ويرجع مبا أخذ منه ، أو يقطع فله اخليار 

 " .يف فسخ البيع أو إمساكه ، ألن العيوب يف األبدان خمالفة نقض العدد 
 ) .٣/٥٣(األم  
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 )٢(ال يثبت ، وهو نصه يف اإلمالء ، ونسبه مجاعة :  )١(وقال ابن أيب هريرة 

إىل ابن سريج ويرجع باإلرش ويكون من ضمان املشتري ، فلـو علـم    )٢(
:  )٣(السبب فال رد وال إرش لدخوله يف العقد على بصرية وقال يف الشامل 

خبالف ، وتأويل كالمه أوىل من  )٤(] شعر فا[ ال يرجع بشيء على املذهب 
 .من إثبات اخلالف 

باألصح ، فتعذر الرد بسببه ، فاإلرش ما بني : إذا قطع وقلنا  :فرع 
قيمته سليماً أو أقطع ، وعلى الثاين ما بني قيمته مسـتحق القطـع وغـري    

، ويف زوال البكارة بزواج متقدم إن قلنا باألصح ، وتعذر الرد  )٥(مستحقة 
 )٦(ضمان املشتري مبا بني قيمتها بكراً غري مزوجة وبكراً مزوجه مفترعة  من

من الثمن ، وإن جعلناه من ضمان املشتري مما بني قيمتها بكـراً غـري    )٦(
سقوط ، وإن اإلرش  )٧(مزوجة وبكراً مزوجة ووقع يف بعض نسخ الروضة 

                                                 
 ) .١٢/١٣٢(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 
فإن كان جاهالً حباله حىت قطـع  : " ليه املاوردي والرافعي عنه حيث قال وهو ممن نسبه إ)    ٢( 

فعلى قول ابن سريج ومن ساعده ليس له الرد ؛ لكون القطع من ضمانه ولكن يرجـع  
 .على البائع باإلرش 

 ) .١٣٣-١٢/١٣٢(؛ تكملة اموع ) ٣٠١-٦/٣٠٠(احلاوي : ينظر  
 ) .١٢/١٣٣(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٣( 
 .واشعر " م " يف )    ٤( 
 ) .٨/٣٣٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
مفترعة ، من افْترعت اجلارية أزلت بكارا وهو االفتضاض ، قيل هو مأخوذ من قـوهلم  )    ٦( 

 .أَفْرعته إذا أدميته 
 ) .١٧٩ص) (فرع/مادة(املصباح املنري  

 " .على قول ضمان البائع " وط هو ولعل املقصود بالسق)    ٧( 
وله األرش ، وهو ما بني قيمتها بكراً غري مزوجة وبكراً : " ألن جاء يف روضة الطالبني  

 " .مزوجة من الثمن 
 )٣/٤٦٥. ( 
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وجة وتبعه ابن قيمتها بكراً مزوجة وغري مز )١(] ما بني [ ضمان البائع على قول 
، ويف نسخة أخرى ونسخة املصنف اليت خبطه على الصواب كمــا  الرفعة 
 . قلنـا 

علم بزواجها ورضي مث وجد عيباً قدمياً بعدما أزيلت البكارة  :فرع 
قـال   )٣(بالسبب السابق ، فإن جعلناها من ضمان البـائع   )٢(] يف يده [ 

ال رد  )٧(ه الرد ، وقال املتـويل  ل )٦(والرافعي  )٥(والبغوي  )٤(القاضي حسني 
رد وهو املختار ؛ ألن الرضا بالعيب يسقط أثره بالكلية فيكون حدوثه مانعاً 
من الرد وإمنا يصح ما قالوه لو قيل بأن ذلك كاالستحقاق كما يقوله أبـو  

                                                 
 .مبا بني " ل " يف )    ١( 
 .يف هذه " م " يف )    ٢( 
 ) .٨/٣٣٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 ) .١٢/١٣٤(قوله يف تكملة اموع  ينظر)    ٤( 
وإن كان عاملاً بالتزويج أو علم ورضي به ، مث وجد ا عيباً بعـدما  : " ويف ذلك يقول )    ٥( 

 افتضها الزوج يف يد املشتري ، فهل له الرد ذا العيب ؟
 " .االفتضاض من ضمان البائع ، له الرد بالعيب القدمي : إن قلنا  
 . )٣/٤٤٧(التهذيب  

وإن كان عاملاً بكوا مزوجة ، أو علم ورضى فال رد له ، فإن وجد ـا  : " ويف يقول )    ٦( 
 " .عيباً بعدما افترعت يف يده فله الرد إن جعلناها من ضمان البائع 

 ) .٨/٣٣٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

فسواء رضى الزوج يف يـد   لو اشترى جارية مزوجة ، فإن كانت ثيباً: " ويف ذلك يقول )    ٧( 
البائع أو بعد القبض ، فإذا وجد ا عيباً له ردها ، فأما إذا زال بكارا قبل القـبض مث  
أطلع على عيب ا فله الرد ، فأما إذا أزال بكارا يف يد املشتري ، فنعد ذلك إذا وجد 

، أما املشاهدة واملعىن مجيعاً ا عيباً ليس له الرد ، ألنه إزالة البكارة عيب يف اجلارية من حيث 
 =املشاهدة فهو تفويت جزء منها ، وأما املعىن فهو أن تنقص قيمتها هذا إذا كان عاملـاً 

بأا مزوجة ، فأما إذا مل يعلمها مزوجة ، فله الرد بسبب عيب التزويج ، فلو مل يعلـم  =
 " .بالتزويج حىت قبضها ، وأزال الزوج بكارا بعد القبض 

 ) .ب/٥٥(بانة تتمة اإل 



 

يف القتل بالردة السابقة ، لكن قول أيب إسحاق هناك مرجـوح   )١(إسحاق 
وقد قـدمنا عبـارة    )٢(أنكره الشيخ أبو علي  ع وحنوهـه يف القطـوجريان
، فيه ، وغايته أن يثبت وجه ضعيف ، فلذلك اخترت ما قاله املتـويل   )٣(الشامل 

] ب٢٠م/[وينبغي القطع به وإن جعلناه من ضمان املشتري رجع بـاإلرش  
وهو ما بني قيمتها مزوجه ثيباً سليمة ومثلها معيبة ، وهذه عبارة القاضـي  

ما بني قيمتها مزوجة سليمة :  )٦(والرافعي  )٥(وقول البغـوي ،  )٤(حسني 
ثيباً ليس جبيد ، ألنه إن مل خيتلف احلال فهـو  :  )٧(ومثلها معيبة ، وقوله سليمة 
، وإن اختلف فهو مفسد ؛ ألا كانت بكراً عند العقـد والقـبض ،   حشو 

ـ  )٨(] ويوم القبض على قول [ واملعترب يوم العقد على قول  [ تني وأقل القيم
] أ٢٥٤/ل/ [واعتبار الثيوبة احلادثة بعد مل يقل به أحد  )٩(] ب ـعلى املذه

                                                 

 ) .١٢/١٣٥(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 

وال جيي ههنا الوجه احملكى عن أيب إسحاق يف القتل يعين سابقاً ، وأنه يرجع : حيث قال )    ٢( 
 .بالثمن 

و  ١٢/١٣٣(؛ تكملة اموع ) ٨/٣٣٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر قوله يف  
١٣٥. ( 

 .من البحث ) ٦٠١ص(ر ينظ)    ٣( 

 ) .١٢/١٣٤(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٤( 

 ) .٣/٤٤٧(التهذيب )    ٥( 
 ) .٨/٣٣٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 
أي البغوي والرافعي ؛ ألن كالمها عرب بعبارة مزوجة ثيباً سليمة ، فـال  : واألوىل وقوهلما )    ٧( 

 .نه ليس جبيد إ: يتصور ذلك ، ولذلك قال 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٨( 

 .على قول " ل " يف )    ٩( 

 ) .١٢/١٣٤(تكملة اموع : وينظر  



 

ألن املـرض   )١( )بِخالَف موته بِمرضٍ سابِقٍ في اَألصح ( قال ] أ٢٥٤/ل[
يتزايد ، فيحصل املوت بالزائد وال يتحقق إضافته إىل السابق واخلالف فيـه  

 )٢(] ولـو قـال   [ ان املشتري طريقان أشهرمها القطع ذا ، وأنه من ضم
إنـه علـى    )٥(وغريه  )٤(، والطريقة الثانية للحليمي  )٣(املذهب كان أوىل 

[ ، أما غريه فال يشبه املوت إليـه   )٦(الوجهني واخلالف يف املرض املخوف 
طريقان ، وكذا احلامل إذا ماتت من الطلـق ؛  واجلراحة السارية كاملرض فيها 

[ الطلق ، وأعلم أنه على األصح يتعني اإلرش  )٨(] جاع بأو[  )٧(] ألن املوت 
ينفسخ البيع ويرجع بـالثمن  : جهل ، وإال فال شيء وعلى الثاين  )٩(] إن [ 

يف القتل بردة سابقة ، وعلى كال الوجهني ليس هنا رد  )١٠(كله كما سيأيت 
بعيب واخلالف يف املسألتني يف كون ذلك من ضمان البـائع ، أو ضـمان   

، وإمنا نبهت على ذلك ؛ ألنه قد يتوهم من  )١١(، وإن اختلف أثره  املشتري

                                                 

 ) .٢/٧٠(املنهاج )    ١( 
 .فلو قال " م " يف )    ٢( 
 .وعلل الشربيين ذلك مبا علله السبكي ، بكون املرض يزداد شيئاً فشيئاً إىل املوت )    ٣( 
 ) .٢/٧٠(تاج مغين احمل 

 ) .٨/٣٣٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر قوله يف )    ٤( 
 .يقصد به الشيخ أيب حممد )    ٥( 
 ) .٨/٣٣٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٨/٣٣٢(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٤٦٥(التهذيب )    ٦( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٧( 
 .بإرجاع " ل "  يف)    ٨( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٩( 
 .من البحث ) ٦٠٦ص(ينظر )    ١٠( 
ألن يف صورة قتل املرتد إن جعلناه من ضمان املشتري فال رد : " ولذلك يقول الرافعي )    ١١( 

 =هلالك املبيع ، وإن جعلناه من ضمان البائع فيفسخ البيع ، ويتبني تلفه على ملك البائع ،
وحينئذ ال معىن خليار الرد ، فإذا اخلالف يف هذه الصورة يف أنه من ضمان من على ما =

 " .تقرر يف الصورتني الباقيتني 



 

عبارة املصنف أنه على الوجه الثاين يرد بالعيب ولو مل ميـت ، ولكـن زاد   
املشتري ، قال صـاحب االستقصـاء عـن     )١(] بعلم [ املرض أو اجلراحة 

بالثمن ، أن له خيار الرد ويرجع  )٢(القاضي أيب الطيب قياس قول ابن احلداد 
أصحابنا زيادة املرض مينع الرد ، ويرجع بـاإلرش   )٣(] أكثر [ ، وعلى قول 

ينبغي أن زيادة املرض اليت يظهر أا من أثر املرض السابق على : ، قلت  )٤(
 )٥(] بـاألرش  [ الطريقتني السابقتني أشهرمها القطع بامتناع الرد ويرجـع  

بالعيب  )٦(] يرد [ ذلك ، والثاين أحدمها ك: القدمي ، والثانية على الوجهني 
، وال شك أنه لو علم أن زيادة املرض بسبب األول ، وأن  )٧(ويرجع بالثمن 

، لكـن   )٨(املوت بسببه ترجحت طريقة اخلالف وإحالة الضمان على البائع 
ذلك غري موثوق به ، وقد يشارك املـرض األول من أحوال املزاج ، ومـا  

لطبيب احلاذق ، ما يولد زيادة مرض ينسـبها إىل  يطرأ عليه مما خيفى على ا
                                                                                                                        

 ) .٢/١١١(الوسيط : ؛ وينظر ) ٨/٣٣٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 .فعلم " ل " يف )    ١( 
 ) .٣/٤٦٥(ينظر قوله يف التهذيب )    ٢( 
 .ئر سا" م " يف )    ٣( 
أو محى  –الصداع : مثل  –أما إذا كان به مرض غري خموف : " ويف ذلك يقول البغوي )    ٤( 

مل يعلمه املشتري ، فازداد يف يده ومات فريجع باألرش ؛ ألنه مات بزيادة مـرض ، ال  
لكن الرافعي مل يقيده باملرض املخوف ، ونبه على أن البغوي . بسبب كان يف يد البائع 

 " .الطريقتني توسط بني 
؛ مغـين احملتـاج   ) ٨/٣٣٢(؛ فتح العزيز مطبوع مـع امـوع   ) ٣/٤٦٥(التهذيب  

)٢/٧٠.( 
 .بأرش " ل " يف )    ٥( 
 .يردها " ل " يف )    ٦( 
 ) .٣/٤٦٥(التهذيب )    ٧( 
أو إذا مات العبد مبرض تقدم على البيع ففيه طريقان ؛ منـهم  : " ويف ذلك يقول الغزايل )    ٨( 

من أحلقه بالردة يف كونه من ضمان البائع ، ومنهم من قطع بأن ضمان املشـتري ، إن  
 =" .املرض يتزايد ، والردة يف حكم الشيء الواحد 

 ) .٢/١١١(الوسيط = 



 

األول ، وهذا كثري ليس بالنادر ، واألصل لزوم العقد فال ينقص ذه األمور 
سابقة )٢(وكذا جبناية  - )ولَو قُتلَ بِرِدة سابِقَة ( قال  )١(] اليت ال تنضبط [ 
–  ) حي اَألصف عائالْب هنمه قال أبو إسـحاق وابـن   املنصوص وب )٣( )ض

؛ ألا ليست املوجـب للقتل وبقاؤه عليها موجـب   )٤(احلداد واألكثرون 
يضمنه املشتري ، وهـو  : األصل القتل ، والثاين  )٥(] ألن [ لالستيفاء ، ال 

يف القطع جبناية أو سرقة  )٧(، ومها الوجهان املتقدمان  )٦(قول ابن أيب هريرة 
ان البائع موجب هناك للـرد ، وهنـا ،   سرقة ، لكن احلكم بكونه من ضم

النفساخ البيع والرجوع بالثمن يف املوضعني واحلكم بكونه مـن ضـمان   
املشتري موجب للرجوع باإلرش يف املوضعني ، وهناك تقدم بيانه ، وهنـا  

وغري مرتد ، ويرجع مبا بينهما منسوباً من الثمن ، هذا إذا  )٨(] مرتداً [ يقوم 
فإن علم فعلي قول ابن أيب هريـرة ال يرجع بشيء ؛ إذا مل يعلم بالزيادة ، 

ألا عيب رضي به ، وعلى األصح وجهان ، رأى ابن احلداد وهو األصـح  

                                                 
 " .م " سقطت من )    ١( 
وتكون اجلناية موجبة للقصاص ، أو مبحاربة ، وجهل املشترى ذلك فالضمان على البائع )    ٢( 

لكـان أوىل  " قتل مبوجب سابق : " لو قال املصنف : ألصح ، وقال الشربيين البائع يف ا
 .ليشمل ما زدته والقتل بترك الصالة وحنو ذلك 

 ) .٢/٧٠(مغين احملتاج  
 ) .٢/٧٠(املنهاج )    ٣( 
 .) ١(هامش ) ٦٠٣ص(تقدم ذلك  وقد)    ٤( 
 " .م " سقطت من )    ٥( 
 .د ، ولكن يرجع على البائع باألرش وعلى ذلك فليس للمشتري الر)    ٦( 

-١٢/١٣٢(؛ تكملة اموع ) ٨/٣٣١(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر قوله يف  
١٣٣. ( 

 . من البحث) ٦٠١ص( ينظر)    ٧( 

 .مرتد " ل " يف )    ٨( 



 

وال ينفسخ البيــع ورأى أيب إسـحاق    )١(عند اجلمهور ال يرجع بشيء 
مبرتلة االستحقاق ] أ٢١/م/ [والشيخ أيب حامد ينفسخ حبالة اجلهل ، وجيعله 

الذي ال خيتلف فيـه أنـه    )٣(اضي أبو الطيب لنص الشافعي ، وغلطه الق )٢(
مبرتلة العيب ، ولو كان كاالستحقاق من كل وجه ؛ ليتبني بطالن البيـع ،  

االستحقاق حال اجلهل لكونه من أثر ] ب٢٥٤/ل/ [وإمنا نزلنا القتل مرتلة 
بيـع   )٤(] صـحة  [ العيب وحالة العلم ال أثر للعيب وهذا كله تفريع على 

بأن رقبة اجلاين : رتد وهو املذهب ، وخرج فيه وجه من اجلاين ، وأجيب امل
 ، وقال اإلمام )٦(فكان كتعلق املال  )٥(] على مال [ مستحقة آلدمي له العفو 

إنه مل ير ألحد أنه إن قتل تبينا أن بيعـه مل يصـح ، وإن عـاد إىل    :  اإلمام
تاب قبل القدرة ؛  واحملارب إن )٧(اإلسالم تبينا الصحة ، واملريض يصح بيعه 
: ال يصح بيعه قطعاً ، وقيـل  : ؛ فكاجلاين ، وإن قدر عليه قبل التوبة قيل 

 . )٨(كاملرتد : كاجلاين عمداً ، وقيل 

                                                 

اق لدخوله يف العقد على بصرية ، أو إمساكه مع العلم حبالة ، وليس هو كظهور االستحق)    ١( 
 .من كل وجه ، ولو كان كذلك ملا صح بيعه أصالً 

 ) .٨/٣٣١(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .وعلى ذلك يرجع جبميع الثمن عندمها ، إمتاماً للتشبيه باالستحقاق )    ٢( 

 ) .٨/٣٣١(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 ) .٦٣-٣/٦٠(األم )    ٣( 
 .صح " م " يف )    ٤( 
 " .ل " ت من سقط)    ٥( 
 ) .٣/١١١(الوسيط )    ٦( 
 .مع التفريق كما مر بني املرض املخوف وغري املخوف )    ٧( 
 ) .٦٠٤ص(ينظر  

 .على الصحيح من املذهب ؛ ألن قتله حتم ، ال يقبل العفو )    ٨( 
 ) .٨/٣٣١(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٤٦٥(التهذيب  



 

 .إا األظهر عند كثري من األئمة :  )١(وقال الرافعي 

رأُ عن عيبٍ ولَو باع بِشرط براَءته من الْعيوبِ فَاَألظْهر أَنه يب( قال 
أي غري احليوان فال يربأ من  )٣( )لم يعلَمه دونَ غَيرِه  )٢(] بِالْحيوان [ باطنٍ 

من شيء منه ، وغري الباطن من احليوان فال يربأ من شيء من ظاهر احليـوان  
. وغري الذي مل يعلمه من باطن احليوان فال يربأ مما علمه ، وإن كان باطنـاً  

، واألصـل يف   )٤(يف احليوان بني العبد الذي خيرب عن نفسه وغريه  وال فرق
أَنَّ ابن عمر باع غُالماً لَه بِثَمانِمئة " أحدمها يف املوطأ : ذلك جمموع أمرين 

 هاعتي ابفَقَالَ الَّذ ، راَءةبِالْب هاعباهللا [ ، و دب٥(] من ع(  رمع ابِن : دببالْع
باعنِي عبداً : ٌء لَم تسمه ، فَاختصما إِلَى عثْمانَ بِن عفَّانَ ، فَقَالَ الرجلُ دا

 رمع اهللا بِن دبي ، قَالَ عل همسي اٌء لَمد بِهو :   فَقَضـى ، اَءةربِـالْب هتبِع
 رمع اهللا بِن دبلَى عفَّانَ عع انُ بِنثْمع : ا بِهمو دبالْع هاعب لَقَد فلحأَنْ ي

  ـدبع هاعفَب دالْعب عجتارو ، فلحأَنْ ي رمع اهللا بِن دبي عفَأَب ، هلَمعداء ي
                                                 

 ) .٨/٣٣١(اموع  فتح العزيز مطبوع مع)    ١( 
 .احليوان " م " يف )    ٢( 
 ) .٢/٧١(املنهاج )    ٣( 
لو باع بشرط الرباءة ، اختلف أصحابنا ؛ الختالف نصه علـى ثالثـة   : قال املاوردي )    ٤( 

 : مذاهب 
أن املسألة على قول : وهو مذهب أيب إسحاق املروزي ، وأيب علي بن خريان : أحدها 

يف احليوان من كل عيب مل يعلمه دون ما علمه ، وال يـربأ يف غـري   واحد وهو أن يربأ 
 .احليوان من عيب أصالً سواء علمه أو مل يعلمه 

أنه يربأ يف احليوان مما مل يعلمـه دون  : وهو قول أيب علي بن أيب هريرة : املذهب الثاين  
 .على قولني  علمه ، وال يربأ يف غريه احليوان مما علمه ، وهل يربأ مما مل يعلمه ؟

وهو قول أيب العباس بن سريج وأيب سعيد االصطخري ، وأيب حفـص  : املذهب الثالث  
يربأ مطلقاً ، ال يربأ مطلقاً ، يربأ يف احليوان دون : بن الوكيل أن املسألة على ثالثة أقاويل 

 .غريه 
 ) .٣٢٧،  ٥/٣٢٥(؛ البيان ) ٢/١١٤(الوسيط : ؛ وينظر ) ٦/٣٣٠(احلاوي  

 .لعبد اهللا " م " يف    ) ٥( 
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 . )١(" اهللا بعد ذَلك بِأَلْف وخمِسمائَة درهمٍ 

، وحتـول   )٣(صحة والسقم بال )٢(تدي غأن احليوان ي: واألمر الثاين 
طبايعه ، وقل ما خيلوا عن عيب ظاهر أو باطن ، فلو مل نقل بـذلك ، أدى  
إىل أن ال يلزم بيع يف حيوان أصالً ، خبالف غري احليوان ، وخبالف املعلـوم  
للبائع ، فإنه بإخفائه وكتمانه مدلس والظاهر غري املعلوم يف حكم املعلـوم  

وإن مل يكن يـرى قـول    –رمحه اهللا  –افعي لسهولة االطالع عليه ، والش
يف اجلديد ، لكنه إذا اعتضد بقياس تقريب يقـدم علـى    )٤(الصحايب حجة 

قياس التحقيق ، فهو هنا حجة يف القدمي واجلديد ولوال ذلك كان القيـاس  
مطلقاً أو يربأ مطلقاً ، وهذا القياس أقـوى  ] ال يربأ [  )٥(كما قال الشافعي 

                                                 
؛ مصنف عبد ) ٢/٣٠٩) (١٤٨٢(العيب يف الرقيق : موطأ مالك ، كتاب البيوع ، باب )    ١( 

؛ مصنف ابن أيب شـيبة ، كتـاب   ) ١٤٧٢٢(و ) ١٤٧٢١(الـرزاق ، كتاب البيوع 
 ) .٢/٣٣١(الرجل يشتري من الرجل السلعة : البيوع ، باب 

 . )٣/٦٣(يعتري : يف األم )    ٢( 
أن احليوان يعتلف يف حال الصحة والسقم ، وال ميكن معرفة عيبه ، فكانت : ومعىن ذلك )    ٣( 

به حاجة إىل الرباءة من العيوب الباطنة اليت مل يعلم ا ، وجاز ذلك ، كما جـاز بيـع   
املنافع قبل أن ختلق للحاجة ، ومل جيز بيع احليوان قبل أن خيلق ، ألنه ال حاجـة بـه إىل   

 . ذلك
 ) .٥/٣٢٨(البيان  

 .) ١(هامش ) ٣٥٦ص(كالم على حجية قول الصحايب وقد سبق ال) ٤٠١ص(الرسالة )    ٤( 
وأعلم أن قضاء عثمان بن عفان أنه يربأ من كل عيب مل يعلمه وال يربأ : " ونصه يف األم )    ٥( 

وإمنـا  يربأ من عيب مل يعلمه ، وال يربأ من عيب علمه ومل يسمه البائع ونقصه عليـه ،  
وإن صح يف القياس لوال التقليد وما وصفنا من مفارقة احليـوان  .. ذهبنا إىل هذا تقليد 

 " .غريه أن ال يربئه من عيب كان به مل يره 
 )٣/٦٣. ( 
فاألكثرون : ونقل السبكي قوله هذا وقول املزين يف املختصر وأقوال أخرى مطوله مث قال  

التردد بني القول األول املوافق لقضـاء عثمـان    قالوا إن هذا الكالم من الشافعي يقضي
وإن صح القياس لوال ما وصـفنا أن  : وبني القولني األخريين اللذين أشار إليهما بقوله 

 =.األمري أو يربأ من كل عيب فهذه ثالثة أحوال 



 

رد ، فلما اعتضد األول بقضاء عثمان ، وترجح على القياس من األول لو انف
قياس تقريب أو حتقيق هي عبارة املاوردي ، وفسـرها يف  : القوي ، وقولنا 

قياس ضعيف ، وقياس قوي واملراد : ، وغري املاوردي يقول  )١(كتاب األميان 
ما ما سبق ، وبعض األصحاب حاول أن قضاء عثمان انتشر فصار إمجاعاً 

، وكالم الشافعي يأباه ويقتضي أن ابن عمر خمالف ، فكـذلك   )٢(كوتياً س
إن انتشـر  : الصحيح من الدليل الطريقة األوىل وأعلم أن قول الصـحايب  

،  )٣(وسكت الباقون فهو حجة قدمياً وجديداً ، وهذا املنقول يف كتب الفقه 

                                                                                                                        

 ) .١١٩ص(خمتصر املزين : ؛ وينظر ) ١٢/٣٦٠(تكملة اموع = 

فألنه كان يرى قول الواحد من : أما على قوله يف القدمي " لرباءة وما وجدته يف باب بيع ا)    ١( 
الصحابة إذا انتشر ومل يظهر خالفه ، حجة يقدم على القياس ، السيما إذا كان إماماً ، 

فألنه يرى أن قياس التقريب إذا انضم إىل قول صحايب ، كان : وأما على قوله يف اجلديد 
إىل قضاء عثمان قياس تقريب ، فصار حجة يقـدم  أوىل من قياس التحقيق ، وقد انضم 

 " .على قياس التحقيق 

 ) .٦/٣٣٢(احلاوي  

َرُآمْ  { : العزم ، ومنه قوله تعاىل : يطلق على أمرين : اإلمجاع يف اللغة )    ٢(  َأْجِمُعوْا َأْم  }َف
 .أي إعزموا 

 .عزموا عليه : االتفاق ، ومنه أمجع القوم على كذا أي : الثاين  

 ) .مجع/مادة(؛ املصباح املنري ) مجع/مادة(صحاح ال 
إذا قال بعض اتهدين قوالً ، وعرف به الباقون ، : " واإلمجاع السكويت عند األصوليني  

 " .فسكتوا عنه ، ومل ينكروا عليه 
 ) .٢/٦٣(؛ التحصيل ) ٧٠٣؛ احلاصل ؛ ) ٢/٧٧٤(؛ اية السول ) ٢/٧٠(احملصول  

ق الشيخ أبو حامد ، أن قول الصحايب على القدمي حجة مقدمـة علـى   ومن ذلك إطال)    ٣( 
إنه يف : القياس واقتضى كالمه أن ذلك مطلق ، وإن مل ينتشر ، وقيده وقال ابن الصباغ 

القدمي حجة ويف اجلديد ليس حبجة إال أن ينشر فاقتضى ذلك أنه إذا انتشر يكون حجـة  
 .يف اجلديد 

 .) ٣٦٦-١٢/٣٦٥(تكملة اموع  



 

جة ، مث إذا أنه ليس حب: عن الشافعي  )١(وهو أصح مما نقل يف كتب األصول 
أا قطعية وإن يف تسـميته   )٢(البندنيجي ] أ٢٥٥/ل/ [قلنا حجة فقد ذكر 

إمجاعاً وجهني ظاهر قول الشافعي املنع والذي يظهر إا ظنية ، وإنـا مـىت   
حبجـة يف  ] ب٢١/م/ [جعلناها قطعية كانت إمجاعاً ، وإن مل ينتشر فليس 

 أنه حجة ، فعلى اجلديـد ال  اجلديد وأحد قويل القدمي ، واملشهور عن القدمي
خيتص به عموم ، ويف ترجيح أحد القياسني به وجهان حكامها األستاذ أبـو  

والـذي ذكـره القاضي حسني وغريه أنه مع القياس اخلفـي   )٣(إسحاق 

                                                 

وما جاء يف كتب األصول أم اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قوالً ، ومل يعرف لـه  )    ١( 
 :إما أن يكون مما تعم به البلوى ، أو ال يكون : حلق أن هذا القول او: خمالف 

فال بد وأن يكون هلم يف تلك املسـألة  : ومل ينتشر ذلك القول فيهم : فإن كان األول  
فق ، أو خمالف ، ولكنه مل يظهر ؛ فيجري ذلك جمرى قول البعض حبضرة إما موا: قول 

 .الباقني ، وسكوت الباقني عنه 

مل يكن إمجاعاً ، وال حجة ، ال حمال ذهول البعض عنـه ، وـذا   : ان الثاين ـوإن ك 
 .ال يكون للذاهلني منه قول ؛ فال يكون اإلمجاع حاصالً : التقدير 

؛ خمتصـر  ) ١/١٨٥(؛ املستصفى ) ٢/٤٩١(املعتمد : نظر ؛ وي) ٦٩-٢/٦٨( لاحملصو 
 ) .٢/٢٣٤(؛ شرح الكوكب املنري ) ١٣٢ص(الطويف 

وال جيوز ألحد من أهل العلـم أن يقلـد   : ويف الذخرية ، قال الشافعي يف أدب القاضي )    ٢( 
أراد  قوله يسمى تقليداً ، وإمنا ، ومل يرد الشافعي ، أن النيب  أحداً غري رسول اهللا 

قبول قوله يف صورة التقليد ، فأما الصحابة فإن قال علماؤها قوالً كان حجة مقطوعـاً  
على حجيتها وإن قال واحد منهم قوالً وانتشر يف الباقيني ، فإن صوبوه أو قالوا ما يدل 
على الرضا فهو إمجاع أيضاً وحجة مقطوع على حجيتها ، وإن بلغهم وسكتوا ومل يكن 

ى نص وال إنكار فإذا انقرض العصر كان حجة أيضاً مقطوعـاً علـى   منهم ما يدل عل
حجيتها يف إطالق اسم اإلمجاع عليه من ناحية العبارة وجهان ظاهر قول الشافعي إنه ال 

 " .يسمى إمجاعاً 

 ) .١٢/٣٦٨(تكملة اموع  

 ) .١٢/٣٦٨(تكملة اموع )    ٣( 



 

، وعلى القدمي املشهور يف ختصـيص   )١(حجة قوالً واحداً مقدم على اجللي 
يقدم على القياس القوي إال أن يكون : العموم به وجهان ، وقال البندنيجي 

األصل فيقدم عليه ، وقال األستاذ أبو إسحاق يقدم القياس  )٢(] معىن [ يف 
وجهان وقال من ال خربة له مـن   –وهو السنة  –اجللي عليه ، ويف اخلفي 

وممن قال ذلك القاضـي  : قلت  )٣(أصحابنا بقول تقدم القياس اجللي عليه 
تقدمي قول الصحايب على القياس اجللـي ،  : ا حسني ، فحصل أوجه أحده

تقدمي اخلفي عليه ، صـرح بـه   : على اخلفي خاصـة ، والثالث : والثاين 
ال : ليس حبجة لكن ترجح به أحد القياسني ، واخلـامس  : األستاذ ، الرابع 

، وللقياس فيه جمـال ،   )٤(] بسنده [ يرجح به أيضاً ، وكل هذا فيما يظهر 
، روى  )٥(للقياس فيه ، فقد قال الشافعي يف اختالف احلديث  أما ما ال جمال

أنه صلى يف ليلـة سـت ركعات يف كـل ركعـة سـت     عن علي 

                                                 
 جلي وخفي فما قطع فيه بنفي الفارق ، كقياس األمة على ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إىل)    ١( 

من أعتق شركاً له يف عبد ، وكانَ "  : العبد يف السراية وغريها ، يف العتق وغريه ، يف قوله 
 . .. "لَه مالً يبلُغُ ثَمن العبد ، قُوم عليه قيمه عدلٍ 

 ) .٢(هامش ) ١٧٥ص(سبق خترجيه  
 .نا نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكورة واألنوثة فيه فهذا قياس جلي فإ 
وإن مل يقطع فيه بنفي الفارق ، ومل تكن علته منصوصاً عليها ، أو مل تكن جممعاً عليها فخفى ؛  

ألن احتمال تأثري الفارق فيه قوي وذلك كقياس القتل باملثقل على الفعل باحملـدد يف وجـوب   
 .القصاص 

؛ الوصـول إىل مسـائل   ) ٥٥ص(اللمـع  : ؛ وينظر ) ٤/٢٠٧(املنري  شرح الكوكب 
؛ تيسـري التحريـر   ) ١١ص(؛ اجلـدل علـى طريقة الفقهـاء  ) ٢/٢٤٤(األصـول 

)٤/٧٦. ( 

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٢( 

 .ويف التكملة نسبة إىل قول أيب حنيفة ومن ال خريه له من أصحابه )    ٣( 

 ) .١٢/٣٦٨(تكملة اموع  

 .مسنده " ل " يف )    ٤( 

 .مل أجد هذا األثر يف كتاب اختالف احلديث )    ٥( 



 

لو ثبت ذلك عن علـي لقلت به ، فإنه ال جمال للقياس : سجدات ، وقال 
، والظاهر أنه فعله توقيفاً وذكر األصوليون هذا من تفاريع القدمي وفيه  )١(فيه 

اختالف احلديث من اجلديد ، وروينا من طريق املصريني عنـه ،   نظر ؛ ألن
 . )٢(وينبغي أن يكون هذا حجة قدمياً وجديداً ؛ ألنه يفيد ظناً ال معارض له 

مقابل ما قاله املصنف أقوال يربأ مطلقاً ، ال يـربأ مطلقـاً ،    :فرع 
ـ   )٣(] بشرط [ يبطل : وعلى هذا قيل  ه ما ينافيه واألصح الصـحة ، وأوج

صحته فيمـا مل  : ، والثاين  )٤(] يعلمه [ أخرى أحدها صحة الشرط فيما مل 
صحته يف احليوان فيمـا مل يعلــم ومل  : يعلم ومل يسهل علمه ، والثالث 

، فاجتمع سبعة ، وهذا إذا أطلق فإن عني الرباءة من عيب  )٥(يسهـل علمه 
باق صـح  هو به ومساه فإن كان مما ال يعاين كاإل: عيب خاص ، فإن قال 

، فال يكفي تسميته حىت يعاينه ،  )٦(وبرئ منه ، وإن كان مما يعاين كالربص 
بعتك بشرط : ، فإذا عاينه صح وبرئ منه ، وإن مل يقل هو به ، ولكن قال 

                                                 

 ) .٣٦٨-١٢/٣٦٧(تكملة اموع )    ١( 

فهذا النص من الشافعي يدل على أنه : " وهو أيضاً أكد على ذلك يف التكملة حيث قال )    ٢( 
 املسألة اليت حنن فيهـا ،  يقول بقول الصحايب يف بعض املواضع ، وإن مل يكن ذلك عني

وأنه إمنا يرده إذا دل دليل على خالفه ، واألصوليون ذكروا هذا الـنص مـن تفـاريع    
الشافعي يف القدمي وعندي يف ذلك ؛ ألن اختالف احلديث من كتبه اجلديـدة ، وقـد   

 " .رويناه من طريق املصريني عنه 

 ) .١٢/٣٦٨(تكملة اموع  

 .لشرط " م " يف )    ٣( 

 .يعلم " ل " يف )    ٤( 

 ) .٣٢٩-٥/٣٢٨(؛ البيان ) ٦/٣٣٣(احلاوي )    ٥( 
لكن إن أراه قدره وموضعه ، برئ قطعاً ، وإال ، فهو كشرط الرباءة مطلقـاً لتفـاوت   )    ٦( 

 .األغراض باختالف قدره وموضعه ، هكذا فصلوا 
 ) .٣/٤٧١(روضة الطالبني  



 

الرباءة من اإلباق مثال ، فإن مل يزد على ذلك فالظاهر أنـه ال رد ؛ ألنـه   
بق أم ال أنـبىن علـى أن   وإن قال مع ذلك ال أعلم هل هو أ )١(كاإلعالم 

وفيـه  . به هـل يصـح    )٢(] يعلمه [ املشتري لو أبرأ من عيب اإلباق ومل 
خالف ؟ كما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي ، فإذا هو ميت إن قلنا يربأ 

[ وال يلحق  )٣(برئ هنا ، وإال جرت األقوال ، قاله القاضي حسني يف فتاويه 
 . )٥(ان عند األكثرين يف جوفه كاحليو )٤(] ما مأكوله 

بعيب ، قـال القاضـي   ] ب٢٥٥/ل/ [لو شرط أن ال يرد  :فرع 
فيه  )٨(، وأجرى الرافعي  )٧(بطل البيع قوالً واحداً ، وتبعه املتويل  )٦(حسني 

فيه اخلالف ، ولو ادعى أحدمها شرط الرباءة ، وأنكر اآلخر ، فإن قلنا البيع 
نكر وإن قلنا املبيع فاسـد ، ففـي   صحيح معه حتالفاً ، وقيل القول قول امل

                                                 
 ) .٣/٤٧١(روضة الطالبني )    ١( 
 .يعلم " ل " يف )    ٢( 
: لو باع مال أبيه على ظن أنه حي ، فإذا هو ميت ، فإن قلنـا هنـاك   : " وما جاء عنه )    ٣( 

ال يربأ عن عيب اآلباق ، فـالبيع  : رأ ، ففي مسألة البيع يصح ويربأ وإن قلنا هناك ـيب
 " .ان ذا الشرط هل يصح ؟ فعلى قولني ، فإذا قلنا يصح ، ففي صحة الشرط جواب

 ) .أ/٤٤( 
 .مأكوله " م " يف )    ٤( 
إنه ال خـالف  : منهم الشيخ أيب حامد والقاضي أيب الطيب ، وغريهم ال ، وقال احملاملي )    ٥( 

فيه ومجاعه حكوا اخلالف منهم اجلرجاين والرافعي وغريمها لتبدل حال احليوان ، فـإن  
فة العيب الذي يف باطن احليـوان ،  العيب الذي به قد يزول بنفسه ، وبأنه ال ميكن معر

 .وهذا ميكن بإدخال عود وحنوه 
 ) .١٢/٣٧٣(؛ تكملة اموع ) ٨/٣٤١(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .١٢/٣٧٣(تكملة اموع )    ٦( 
ألنه حجر شرط عليه حجراً ، فما يقتضيه إطالق العقد ، فصار كما لو شرط أن ال يبيعه )    ٧( 

 " .يه يبيعه وال بتصرف ف
 ) .ب/٦٩(تتمة اإلبانة  

 ) .٨/٣٤٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٨( 
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القول قول البائع ، وفرضها إذا ادعاه البائع ، وينبغي أن يتخرج  )١(التهذيب 
 .على التنازع يف الصحة والفساد 

شغف بعض الوراقني يف زماننا بأن جيعل بدل شرط الـرباءة   :فرع 
ل ؛ ألنه وهذا جه )٢(أعلم البائع املشتري أن باملبيع مجيع العيوب ورضى به 

كذب وال يفيد ، ألن الصحيح ال يكفي التسمية فيما ميكن معاينته حىت يريه 
العبـارة  ] أ٢٢/م/ [ذه  )٣(] جممالً [ إياه ، وأما ما ال ميكن معاينته فذكره 

، وإذا  )٤(كذكر ما ميكن معاينته بالتسمية من غري رؤية ، فقياسه أنه ال يفيد 
 . وإذا وقع ذلك يكون حكمه شرط الرباءة

ه ـع عليـر اتمـاألم:  )٥(أ ـي املوطـك فـال مالـق :فرع 
ـ ـداً أو وليـاع عبـن بـا ، فيمـه عندنـعلي اً بـالرباءة  ـدة أو حيوان
رئ من كل عيب فيما باع إال أن يكون علم يف ذلك عيباً فكتمه ـد بـفق

 أنه ال: بأن ال يربأ إال يف الرقيق خاصة ، وثالث : قول ثان  )١(، وملالك  )٦(

                                                 
فيحلف البائع على البت لقد باعه بريئاً من هذا العيب ، وإذا حلف ال : " ويف ذلك يقول )    ١( 

 " .رد للمشتري ، وال أرش له ، وإن نكل حلف املشترى ورده 
 ) .٣/٤٦٢(التهذيب  

أقـوى  : وظنوا أن ذلك جيوز منهم عن بطالن البيع والشرط على نص : " بكي وزاد الس)    ٢( 
 " .يف شرط الرباءة ، وهذا جهل ال جيوز فعله وال يفيد 

 ) .١٢/٣٧٤(تكملة اموع  
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٣( 
ريها ، وال جيوز فهذا فعل باطل وشهادة باطلة ينبغي التحذير عنها ؛ ألن وقوعها كثرياً يغ)    ٤( 

جيوز للحاكم الزام املشتري مبقتضى هذا اإلقرار للعلم يكذبه وبطالنه ، وإذا وقع ذلـك  
يكون حكمه حكم ما لو شرط الرباءة فبعد العقد على أحد القولني ، ويصح على اآلخر 

 .، ويربأ من العيب الباطن اهول يف احليوان دون غريه 
 ) .١٢/٣٧٤(تكملة اموع  

 ) .٢/٣٠٩) (٢٤٨٣(العيب يف الرقيق : وطأ مالك ، كتاب البيوع ، باب م)    ٥( 
 .وزاد على ذلك ، فإن كان علم عيباً فكتمه مل ينفعه بتربئته وكان ما باع مردوداً عليه )    ٦( 
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أو يف  )٤(] مفلس [ أو على  )٣(] للمقيم [  )٢(ع السلطان ـيربأ إال يف بي ال
 . )٥(ديون ميت ، والعيب اخلفيف يف الرقيق ، وما يعيبه يف عهدة الثالث 

ابـن أيب   )٧(عن إمساعيل : املالكي  )٦(قال أبو الوليد الباجي  :فائدة 
لذي ال خالف فيـه ،  عن مالك أما قول األمر امع عليه عندنا ا )٨(أويس 

فهـو  [ فهذا ما ال اختـالف فيـه قدمياً وال حديثاً أما قويل اتمع عليـه  
اجتمع عليه من أرضى من أهل العلم واقتدي به ، وإن كان فيه  )٩(] الذي 

فهـو  [ بعض اخلالف ، وأما قويل األمر عندنا وما مسعت بعض أهل العلم 

                                                                                                                        
 ) .٢/٣٠٩(موطأ مالك  

البائع مـن  وأما مالك فاألشهر عنه أن الرباءة جائز مما يعلم : " ويف ذلك يقول ابن رشد )    ١( 
 " .العيوب ، وذلك يف الرقيق خاصة 

 ) .٢/١٨٤(بداية اتهد  

 ) .٢/١٨٤(بداية اتهد )    ٢( 

 .القيم " ل " يف )    ٣( 

 .املفلس " م " يف )    ٤( 

 ) .٥٩٧ص(عهدة الثالث سبق )    ٥( 
علمـاء   من) هـ٤٧٤-٤٠٣(سليمان بن خلف بن مسعد بن أيوب الباجي ، أبو الوليد )    ٦( 

 ".االنتقاء شرح موطأ مالك" " شرح املوطأ " " املنتقى " املالكني وحمدثيهم من مصنفاته 
؛ أصول الفقه تارخيه ورجاله ) ١/٢٠٢(؛ طبقات املفسرين ) ١/٣٧٧(الديباج املذهب  

 ) .١٨٤ص(
عبـد اهللا   إمساعيل بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أيب عامر األصبحي ، أبو)    ٧( 

 .بن أيب أويس املدين ، صدوق ، أخطأ يف أحاديث من حفظ ، من العاشرة 
 ) .١/٣٠٧(؛ ذيب التهذيب ) ١/٩٦(تقريب التهذيب  

عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أيب عامر األصـبحي ، أبـو أويـس املـدين     )    ٨( 
 .قريب مالك ، وصهره ، صدوق يهم ، من السابعة ) هـ٦٧ت(

 ) .٥/٢٨٠(؛ ذيب التهذيب ) ١/٥٠٥(تقريب التهذيب  
 .وشطب للعبارة " ل " تكرار يف )    ٩( 



 

 . )٢(رته من قول بعضهم وما اخت )١(] قول من ارتضيه واقتدي به 

، وفرق  )٣(قدمنا أنا إذا أبطلنا الشرط فاألصح صحة العقد  :فائدة 
بينه وبني سائر الشروط الفاسدة ، بأن قضية االمتناع من التـزام   )٤(املتويل 
إىل رفع العقد ، وكان موافقاً ملوضع العقد لكن يـرد   )٥(] يفضي [ سبب 

ضمانـه قبل القبض ، واملنقول فيه أنـه   عليه لو شرط أن املبيع ال يكون يف
البيـع ، أمـا  )٧(] يف صحة [ وأعلم أن أثر عثمان صريح  )٦(العقد يبطل 

بـأن مـن حلف : أمـا صحـة الشرط فيدل هلا إن كان عثمان يقـول 
؛ ألنه طلب من ابن عمـر احللـف    )٩(على البت  )٨(] حيلف [ على العيب 

                                                 
 " .م " سقطت من )    ١( 
 ) .٤/١٨٦(ينظر املنتقى )    ٢( 
حكم بصحة البيع أما القول الثـاين فهـو    بأن عثمان : واستدل من قال بصحة البيع )    ٣( 

لبيع باطل ؛ ألنه شرط فاسد قارن عقد البيع ، فأبطلـه ،  بأن ا: اختيار الشيخ أيب حامد 
كسائر الشروط الفاسدة ، وألن البائع أسقط جزءاً من الثمن ألجل هذا الشرط ؛ فـإذا  

وجب أن يرجع إىل ما أسقطه من الثمن ألجله ، وذلك جمهـول ،  . سقط هذا الشرط 
 .ل بالثمن يبطل البيع واهول إذا أضيف إىل معلوم ، صار اجلميع جمهوالً ، واجله

 ) .٣٦٦-٥/٣٦٥(البيان  

 ) .ب/٧٢(تتمة اإلبانة )    ٤( 

 .نقض " م " يف )    ٥( 

عند القاضي حسـني واإلمـام   ) أظهرمها ( يف بطالن البيع وجهان ، وقال اإلمام قوالن )    ٦( 
لشيخ أيب له وهو من كالم ا" والتجريد " " اموع " والروياين وابن سريج واحملاملي يف 

إنه ظاهر قول الشافعي ، والذي قدمه أنـه ال  : حامد أنه ظاهر املذهب ، وقال يف العدة 
 .يبطل 

 ) .١٢/٣٧٠(تكملة اموع  
 .يف مسألة " م " يف )    ٧( 
 .حلف " م " يف )    ٨( 
 .بتت ميينه يف احللف ، صدقت وبرت )    ٩( 
 ) .١٤ص) (بت/مادة(املصباح املنري  



 

، فيحمل أن  )١(حللف مع نفي العلم على نفي العلـم ، وإن كان يكتفي با
يكون مذهبه ، فساد الشرط فاملستدل للمذهب بأثر عثمان البد أن ينتبـه  

أي  )٢( )ولَه مع هذَا الشرط الرد بِعيبٍ حدثَ قَبلَ الْقَـبضِ  ( لذلك قال 
عند إطالق الشرط النصرافه إىل املوجود ، وال خالف يف ذلك ، وتـوهم  

إشارة إىل خالف فيه ، وليس بصحيح ، وإمنا  )٣(م أن يف كالم الغزايل بعضه
اشتراط الرباءة عنه ، ولو اختلفا يف القدم فوجهان يف احلاوي وإمنا يف كالمه 

الْبراَءةَ عما يحدثُ لَم يصـح فـي   ] أ٢٥٦/ل/ [ولَو شرطَ ( قال .  )٤(
 حد ما حيدث مل يصـح وإن شـرط   إن أفر: يصح وقيل : وقيل  )٥( )اَألص

                                                 

فإذا ثبت أن القول قول البائع مع ميينه ، فيمينه على البت ال : " ويف ذلك يقول املاوردي  )   ١( 
 .ال على العلم 

اليمني يف مجيع العيوب على العلم دون البت ، وهذا خطـأ مـن   : وقال ابن أيب ليلى  
 :وجهني 

أن يكون أن تقدم العيب يوجب خيار املشتري وإن مل يعلم به البائع ، فلم جيز : أحدمها  
 .ميني البائع على العلم ؛ ألنه قد يصدق فيها وال مينع حق املشتري ا 

أن العيب نقص جزء يدعى البائع إقباضه ، واليمني يف القبض على البـت ، ال  : والثاين  
 .على العلم 

 ) .٢/١٢١(؛ الوسيط ) ٦/٣١٥(احلاوي  
 ) .٢/٧١(املنهاج )    ٢( 
 ) .٢/١١٤(الوسيط )    ٣( 
هو حادث بعد العقـد وقبـل   : فلو اختلفا يف العيب فقال املشتري : " ويف ذلك يقول )    ٤( 

هو متقدم ، برئت منه فليس لك الفسخ به ، : القبض ، فلي فسخ البيع به ، وقال البائع 
وأمكن ما قاال ففيه وجهان من اختالف أصحابنا يف العلة يف اختالف البائع واملشتري يف 

املشتري تقدم العيب على القبض ليفسخ به البيع ، وادعى البائع حدوثه العيب إذا ادعى 
 " .يف يد املشتري ليمنع فسخ البيع 

 ) .٣٣٣-٦/٣٣٢(احلاوي  
 ) .٢/٧١(املنهاج )    ٥( 
وعلل لعدم صحة الشرط ؛ ألنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلم يسقط كما لو برأه عن مثن  

 .ما يبيعه 
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ال يصح ، قـال القاضـي   : الرباءة عن القدمي واحلادث صح تبعاً ، وإذا قلنا 
ولَو هلَك الْمبِيع ( على ما سبق قال  )١(بطل البيع ، وخرجه املتويل : حسني 

المتناع الرد ، إذ  )٢( )عند الْمشترِي أَو أَعتقَه ثُم علم الْعيب رجع بِاَألرشِ 
ال مردود وال ميكن إسقاط حق املشتري فرجع إىل األرش وال فـرق بـني   
هالكه بنفسه كموت العبد واحتراق الثوب ، وبفعل املشتري كأكله الطعام 

يف الثانية ، ونبه بالعتق على اهلالك الشرعي كالوقف  )٣(، وخالف أبو حنيفة 
مشروطاً فاألصح الرجوع بـاإلرش   واالستيالد ، ولو كان العتق بالقرابة أو

فعلى الوجه اآلخر تستثين هاتان املسألتان من قول املصـنف ، أو أعتقـه ،   
ويستثىن أيضاً إذا منع مانع من أخذ اإلرش كمسألة احللي إذا اطلع عيبه بعد 
تلفه ، وكان اشتراه جبنسه ، فإنه ممتنع عليه أخـذ اإلرش علـى األصـح ،    

ن ، ويغرم قيمة التالف إن كان متقوماً ومثلـه إن  ويفسخ العقد ويسترد الثم
واألصح الذي قطع به األكثرون فيما إذا اشتراه بغري جنسه من  )٤(كان مثلياً 

والبغوي  )٥(القاضي حسني ] ب٢٢/م/ [النقود جواز أخذ األرش ، وصحح 

                                                 
 ) .ب/٦٩(تتمة اإلبانة )    ١( 
 ) .٢/٧٢(املنهاج )    ٢( 
لو أعتقه على مال مث وجد به عيباً ، ميتنع الرجوع بالنقصـان ؛ ألن  : " حيث جاء عنهم )    ٣( 

االعتاق على مال يف حق املعتق يف معىن البيع ؛ ألنه أخذ العوض مبقابلتـه لبيـع مينـع    
 " .الرجوع بالنقصان 

 ) .٤/٥٦٨(بدائع الصنائع  
ولو عرف العيب القدمي بعد تلف احللي عنده ، فإنه يفسخ العقد : " لك يقول الرافعي لذ)    ٤( 

ويستردوا الثمن ويغرم قيمة التالف ، وال ميكن أخذ األرش للربا وفيه وجه آخر أنه جيوز 
وهو األصح ، وعلى هذا ففي اشتراط كونه من غـري  : أخذ األرش ، قال يف التهذيب 

أن املسألة ال ختتص باحللي والنقدين بل جتري يف كل مال مـن  اجلنس ما مر ، وال خيفى 
 " .أموال الربا بيع جبنسه 

 ) .٨/٣٥٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 ) .١٢/٢٦٩(تكملة اموع )    ٥( 



 

جواز األرش وإن اشتراه جبنسه ، والصـحيح الـذي ذكـره     )١(والبغوي 
وال ميتنع الفسخ بعد التلـف كمـا نـص    : قالوا األول واملتويل  )٢(العراقيون 
على اإلقالة بعد التلف ، ولو كان احللي باقياً لكن حدث به عيب ،  )٣(الشافعي 

جبنسه فثالثة أوجه أصحها يفسخ البيع ويـرد   )٤(] لو اشـتراه  [ والغرض أنه 
ـ :  )٥(احللي ويغرم أرش احلادث وقال ابن سريج  ي يفسخ البيع وال يرد احلل

بل يغرم قيمته من غري جنسه معيباً بالعيب القدمي سـليماً عـن احلـادث ،    
والوجهان متفقان على امتناع أخذ أرش العيب القدمي حذراً من الربا ، وقال 

يرجع بأرش العيب ؛ كسائر الصـور ، واملماثلـة يف   :  )٦(صاحب التقريب 
جيب أن يكـون  : ى هذا قيل ـ، وعل )٨(يف االبتداء  )٧(] تشرط [ الربوي 

                                                 
 :=وإن اشتراه مبثل الذي باعه ، فهل له الرد ؟ فيه وجهان : " ويف ذلك يقول )    ١( 
 .تريه يرده عليه ، فال فائدة له يف رده ال ، ألن مش: أحدمها = 
 .وهو األصح ، له الرد ؛ ألن مشتريه يرضى به ، فال يرده : الثاين  
ولو تلف يف يده ، مث ظهر على عيب قدمي به ، هل يرجع باألرش على مشتريه ؟ : قلت  

 . فكل موضع أثبتنا له رد املبيع ، لو كان قائماً ، فله أين يرجع باألرش ، وإال فال
 ) .٤٥٥-٣/٤٥٤(التهذيب  

 ) .٨/٣٥٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
ومن سلف رجالً دابة أو عرضاً يف طعام إىل أجل فلما حل األجل فسأله أن : " حيث قال )    ٣( 

 " .يقيله منه فال بأس بذلك كانت الدابة قائمة بعينها أو فائتة 
 ) . ٣/٦٧(األم  

 .تراه اش" م " يف )    ٤( 
وعلل قوله بفسخ العقد ، لتعذر مصابة وال يرد احللي على البائع لتعـذر رده دون اإلرش  )    ٥( 

 .ومع األرش فيجعل مبثابة ما لو تلف ، ويغرم املشتري قيمته 
 ) .٨/٣٥٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٨/٣٥٣(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش   )  ٧( 
إمنا تشترط يف ابتداء العقد وقـد حصـلت ،   : " وزاد الرافعي قول صاحب التقريب بأنه )    ٨( 

 " .واألرش حق ثبت بعد ذلك ال يقدح يف العقد السابق 
 ) .٨/٣٥٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

األرش من غري اجلنس ، واألصح أنه ال جيب ، وال ميتنع على قياس صاحب 
التقريب ، أن يرد احللي مع اإلرش كما يف غريه من سائر صـور حـدوث   

، مـع   )١(إنه مل يصر إليه أحد أعين إىل التخري : العيب ، ولكن قال اإلمام 
ل ابن سريج امتناعـاً  اختيار اإلمام لقول صاحب التقريب ، وميتنع على قو

أنه يرد مع أرش النقص كمـا  :  )٢(ظاهر ، وأما على األصح ، فقال الرافعي 
يف غريه وعندي إنه ليس كذلك ، وإنه يف هذا املوضع يرد احللي بعد الفسخ 
ويبقى األرش يف ذمته يطالب به ، ويف سائر املواضع ال ميكن من ذلك بـل  

هـو   )٣(] للبيع يف احللي [ ا والفاسخ البد من ضم األرش إىل املبيع ويردمه
، وحيتمل على  )٤(وغريمها احلاكم صرح به الشيخ أبو حامد وصاحب العده 

[ للمشتـري أن يفسخ أيضاً كالتحـالف  : ريـج أن يقـال قول ابـن س
جزٌء من ثَمنِـه   –أي اإلرش  –وهو ( قال ] ب٢٥٦/ل/ [ )٥(] م واهللا أعل

نِسبةُ ما  –أي نسبة ذلك اجلزء إىل الثمن  –نِسبته إِلَيه  –أي مثن املبيع  –
 بيالْع قَصيماً  –أي مثل الذي نقصه العيب  –نلكَانَ س لَو ،ةيمالْق نم( 

، وهي قوله إىل متامها ، إىل متـام   )٧(هذا فيه نقص بقى له تتمة يف احملرر  )٦(

                                                 
 .يج لذلك ذكر اإلمام أن أبعد الوجوه ما قاله ابن سر)    ١( 
 ) .٨/٣٥٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

وقوله موافق لقول أيب حامد يف إنه يفسخ البيع ، ويرد احللي مع أرش النقصان احلادث ، )    ٢( 
وال يلزم الربا فإن املقابلة بني احللي والثمن ومها متماثالن ، والعيب احلادث مضـمون  

 .امته عليه ، كعيب املأخوذ على جهة السوم فعليه غر
 ) .٨/٣٥٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .يف البيع للحلي " م " يف )    ٣( 
 ) .١٢/٢٧١(ينظر قوهلما يف تكملة اموع )    ٤( 
 " .م " سقطت من )    ٥( 
 ) .٢/٧٣(املنهاج )    ٦( 
أكـل  ولو هلك املبيع عند املشتري بأن مات العبـد أو  : " وما جاء فيه بصورة أوضح )    ٧( 

ام مث عرف العيب فقد تعذر الرد ، وكذا لو أعتق العبد ، ويرجع علـى البـائع   ـالطع
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[ ه لو كان سليماً ؛ ألن النسبة تستدعي قيمة السليم ، وال يستغىن عنه بقول
، فاجلزء من الثمن الذي يقصد استرداد نظـري   )٢(ومنسوباً إليه  )١(] منسوباً 

القدر الناقص بالعيب من قيمة السليم ، والثمن نظري قيمة السليم ، فـذلك  
القدر منسوب إليها نسبة معلومة بالتقومي ، واجلزء منسوب من الثمن نسـبة  

بة ا ، يعرف مثاله قيمة السليم مائة واملعيب تسعون ، فالنـاقص  لذلك النس
فلـو   )٣(] بنقص [ العشر ، فريجع بعشر الثمن ، وقوله من القيمـة متعلقة 

ترك قوله إىل متامها لبقى قوله نسبة ما نقص بغري متعلق ، وال جيوز أن جيعل 
ع ذلك ال يطـابق  من القيمة متعلقاً بنسبة على أن تعدى مثن يدل إىل ؛ أنه م

قوله إىل الثمن ؛ وألنه ال يبقى يعلم القدر الذي نقصه العيب نقص ممـاذا ؟  
وال جيوز أن يكون من متعلقه بنقصه ، ونسبة مجيعاً ، ويكون مـن بـاب   
التنازع ؛ الختالف املعىن ؛ ألا على أحدمها للتبعيض وعلى اآلخر للغاية ، 

، وإمنا  )٦(والروضة  )٥(والشرح  )٤(حملرر إىل متامها كما يف ا: فيتعني أن يقال 
وم ـب والسـي الغصـا فـمل جيعل األرش هنا ما نقص من القيمة ؛ كم

ع له الثمن واملثمن هكذا ـن فيجتمـاوى الثمـد سـه قـة ؛ ألنـواجلناي

                                                                                                                        
باألرش ، وهو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من القيمة إىل متامها لـو  

 " .كان سليماً ، واألصح أن االعتبار بأقل القيمتني من يوم البيع والقبض 
 )٢/٥٢١. ( 

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ١( 
والنسبة هنا مذكورة مرتني ؛ فاألوىل هي النسبة املذكورة يف اجلزء الذي هو األرش وقـد  )    ٢( 

ذكر فيها األمرين ، وأما الثانية فذكر منها املنسوب خاصة وهو املقدار الـذي نقصـه   
 .العيب من القيمة 

 ) .٢/١١٥(الوسيط : ؛ وينظر ) ٢/٧٣(مغين احملتاج  
 .بنقصه " م " يف    ) ٣( 
 )٢/٥٢١()    ٤. ( 
 ) .٨/٤١٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
 ) .٣/٥٣١(روضة الطالبني )    ٦( 



 

ألن األرش بدل عن اجلزء الفائـت  :  )٢(، وقال األصحاب  )١(قال الشافعي 
قبل القبض رجع بالثمن ، فإذا فات بعضـه رجـع    ولو فات املبيع كله )٣(

، وهو معـىن   )٤(ببعض الثمن كاحلر يضمن بالدية ، ويضمن جزؤه جبزئها 
/ حسن ولكن فيه إشكال ؛ ألن الصفة الفائتة ، ليسـت مقابلـة بقسـط    

من الثمن فإن أوصاف السالمة ال تنضبط فال يصح مقابلتها ولـو  ] أ٢٣/م[
ه فاملقابل ذو ـى ، وال قائل بـوإن رض )٥( ]بفواا [ صح لوجب األرش 

ا ، فعنـد  ـتعلق الغرض  )٦(] مبعىن [ األوصاف وال شك أن هلا مدخالً 
أحدمها أنه  )٧(رش فيه احتماالن ، ألن يف كالم الغزايل الفوات واملصري إىل األ

                                                 
 ) .٦١-٣/٦٠(األم : ينظر )    ١( 
ر األرش وأنه جزء من الثمن نسبته مـا  ـيف تفسي: ي ـاً السبكـول أيضـه يقـوفي 

 =إىل متام القيمة ، وبيان ذلك باملثال الـذي مثـل  ينقص العيب من املبيع لو كان سليماً 
فإن الذي نقصه العيب من املبيع السليم عشرة فريجع بعشـر   –رمحه اهللا  –الشافعي =

الثمن ، فالقيمة معتربة للنسبة خاصة ، ال يلزم اجلميع بني البدل واملبـدل ، ويف األرش  
 .إنه معىن كالم الشافعي : يلزم اجلمع بني الثمن واملثمن ، قال الشيخ أبو حامد 

 ) .١٢/٢٥١(تكملة اموع  
 .منهم الشريازي ، والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب )    ٢( 
 ) .١٢/٢٥١(؛ تكملة اموع ) ١٢/٢٥١(املهذب : ينظر  

إن املصـنف يف  : والبد من التنبيه على ما ذكره صاحب الوايف يف هذه العبارة حيث قال )    ٣( 
إن الثمن يقابل املبيع وال يتقسط على أعضائه مبعىن أن اليد : ف املتابيعني قال باب اختال

كعني والرجل كعني أخرى بل يقابل املبيع ، وهو ذو أجزاء فيقابلها من حيـث كوـا   
 .جزءاً ال من حيث أا عني أخرى 

 ) .١٢/٢٥٣(تكملة اموع  
 ) .١٢/٢٥١(املهذب )    ٤( 
 .اا لفو" ل " يف )    ٥( 
 .ملعىن " ل " يف )    ٦( 
: ولكن لو تراضيا على األرش مع إمكان الرد ففيه وجهان ؛ أحدمها : " ويف ذلك يقول )    ٧( 

ال ؛ إذ ال تقابل سلطنة اخليار بعـوض ،  : أن ذلك جائز ؛ إذ أحلق ال يعدومها ، والثاين 
دارك احلق بطريق أقرب وما فات بالعيب قوبل بغرامة عند عسر الرد بصورة العجز عن ت



 

أنه غرامة جديدة وهو بعيد ؛ ألنه إن جعل يف مقابلة الرد ، فسلطنة الـرد ال  
عوض ، وإن قدر أن البائع جىن على ملك املشتري كان تقـديراً ال  تقابل ب

موجب له ، وعلى التقديرين كان ينبغي أن ال يتقيد بالثمن ، واالحتمـال  
الثاين أنه يف مقابلة املعقود عليه ، وهذا ظاهر كالم األصحاب ، لكن إن قيل 

يسـتحل  بطريق التبني ، يرد عليه إن من اشترى جارية بعبد يعلم عيبـه ،  
، ولو كان املقابل ملقدار العيب غري ملكه حرم عليـه ، وقـال    )١(وطئهـا 

يف باب املراحبة إنه وإن كان جزءاً من الثمن فاسـترجاعه انشـاء    )٢(اإلمام 
وكذا كالم غريه يشعر بأن املقابلة تغريت ، لكنه [ نقص من جزء من الثمن 

بائعها لو اطلع على عيب  يقتضي أن يكون جزءاً من اجلارية بغرض العود إىل
، واملنقول الذي  )٣(حل الوطء واملوضع مشكل العبد ، وذلك يورث شبهة يف 

واَألصح اعتبار ( قال  )٥(] جزء من الثمن أنه  )٤(عليه التفريع ما قاله املصنف 

                                                                                                                        
منه ، واملعىن باألرش حيث نوجب أن يعرف قدر النقصان بسبب العيب ، وينسـب إىل  

 " .متام القيمة ، فإن كان عشر القيمة رجع إىل عشر الثمن 
 ) .٣/١١٥(الوسيط  

 ) .٢/١١٦(الوسيط )    ١( 

 يف املراحبة أنه اشـترى  كما أنه إذا أخرب: " وعلل السبكي سبب قول اإلمام ذلك بقوله )    ٢( 
مبائة ، وكان بتسعني فإنا حنكم بسقوط الزيادة وحصتها من الربح على أظهر القـولني ،  

 . –واهللا أعلم  –وألجل ذلك 

قال اإلمام يف باب املراحبة عند الكالم يف كذب املشتري بالزيادة أن األرش املسـترجع ،   
يف جزء من الثمن والدليل عليه أن املبيع وإن كان جزءاً من الثمن فاسترجاعه انشاء نقص 

إذا رد على معيب فموجب العيب الرد ، وال جيوز الرجوع إىل األرش مع القدرة علـى  
 " .الرد ، فكان األرش بدل عن الرد إذا تعذر 

 ) .١٢/٢٥١(تكملة اموع  
 ) .٢/١١٦(الوسيط )    ٣( 
 .البحث  من) ٦٢١ص(ا جاء يف نص املنهاج ينظر يقصد م)    ٤( 

 " .م " وسقطت من " ل " يف هامش )    ٥( 
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سـبق أن   ]أ٢٥٧/ل/ [عرفت مبا  )١( )أَقَلِّ قيمه من يومِ الْبيعِ إِلَى الْقْبضِ 
معرفة األرش حتتاج إىل تقومي املبيع معيباً وسليماً ، وقد تكون القيمتان يـوم  

: وقد حيصل زيادة ونقص ، ويف املسـألة طريقـان    )٢(البيع كيوم القبض 
أحدها يوم البيع ؛ ألنه وقت املقابلة وصححه : إجراء ثالثة أقوال : أحدمها 
معلـالً ،   )٤(يف اختالف العراقيني  ، والثاين يوم القبض نص عليه )٣(الغزايل 

؛ ألنه إذا كان يوم البيع أكثر  )٥(أقل األمرين : بأنه يومئذ مت البيع ، والثالث 
فما نقص مضمون على البائع ، وإن كان أقل مما زاد يف ملك املشتري فـال  

 .يدخل يف التقومي 

رم والطريقة الثانية القطع ذا ، وهي اليت أوردها اجلمهور ، وعبـا 
أكثر النقصـانني   )٦(عنها أقل القيمتني من يوم البيع والقبض ، وعبارة اإلمام 

                                                 

 ) .٢/٧٣(املنهاج )    ١( 
ألن القيمة إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة حدثت يف ملك املشتري فـال تـدخل يف   )    ٢( 

التقويـم ، وإن كانت وقت القبض أو بني الوقتني أقل فما نقص كان يف ضمان البائع ، 
اعتبار قيمـة  : والثاين . ت يف ملك املشتري فال تدخل يف التقومي والزيادة يف الثانية حدث

قيمة وقت القبض ؛ ألنـه وقـت   : وقت البيع ، ألنه وقت مقابلة الثمن باملبيع والثالث 
قيمة وقت القبض ؛ ألنه وقد دخول املبيع يف : دخول املبيع يف ضمان املشتري والثالث 

 .ضمان املشتري 
 ) .٢/١١٦(مغين احملتاج  

 ) .٢/١١٦(الوسيط )    ٣( 

وللمشـتري  ... ومن ذلك يف باب العيب يف اختالف العراقيني : " يقصد األم حيث قال )    ٤( 
إذا حدث العيب عنده ، أن يرجع مبا نقصها العيب الذي دلس له البائع ، ورجوعه بـه  

وا العيب ، كما أضف لك أن تقوم اجلارية ساملة من العيب ، فيقال قيمتها مائة مث يقوم 
 " .فيقال قيمتها تسعون وقيمتها يوم قبضها املشتري من البائع ؛ ألنه يومئذ مث البيع 

 )٣/٦١. ( 

 ) .٢/١١٦(الوسيط )    ٥( 

 ) .١٢/٢٥٨(تكملة اموع )    ٦( 



 

إا راجعة لعبارة اجلمهور وفيه نظر  )١(وهو األضر بالبائع وادعى ابن الرفعة 
أقل قيمة من البيع إىل القبض ، وهي : يتبني يف آخر الكالم ، وعبارة املنهاج 

واجلمهور ، ويقتضي أنه لـو   )٤(والروضة  )٣( والشرح )٢(خمالفة لعبارة احملرر 
 )٥(نقص بني البيع والقبض ، وكان فيهما سواء يعترب النقص ، ونبه يف الدقائق

على أنه غريمها هلذا املعىن وفيه نظر ؛ ألن النقص احلـادث قبـل    )٥(الدقائق
:  )٦(القبض إذا زال قبل القبض مل يضمن ؛ ألنه ال خيار به ، ويف التهذيب 

، وادعـى   )٧(من العقد إىل القبض وفيها بعض موافقة للمنهاج أقل القيمتني 
، وإن األرش ال خيتلـف   )٨(قوم من األصحاب أنه ال فائدة يف هذه املسألة 

بذلك ؛ ألنه واجب من الثمن ال من القيمة ، وقيمة السليم إذا زادت زادت 

                                                 

 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ١( 
 )٢/٥٢١()    ٢. ( 
 .قد ويوم القبض أنه يقوم بأقل القيمتني من يوم الع)    ٣( 
 ) .٣٤٣-٨/٣٤٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

أنه يعترب أقل القيمتني من يوم : وأما القيمة املعتربة ، فاملذهب : " ويف ذلك يقول النووي )    ٤( 
. هـذا  : أظهرهـا  . فيها أقوال : وقيل . يوم البيع ويوم القبض ، وذا قطع األكثرون 

 " .يوم البيع : لث والثا. يوم القبض : والثاين 
 )٣/٤٧٢. ( 

 ) .٢/٧٦(دقائق املنهاج : ينظر )    ٥( 
 )٣/٤٥٢()    ٦. ( 
وذلك يقتضي أنه إذا " أقل قيمة من يوم العقد إىل يوم القبض : " وقول النووي يف املنهاج )    ٧( 

إذا نقصت القيمة فيما بني العقد والقبض أن تعترب تلك القيمة الناقصة املتوسـطة ، وإن  
انت القيمة يوم العقد ويوم القبض سواء ؛ ألن املتوسطة حينئذ أقـل ، وكـذلك إذا   ك

كانت يف أحد اليومني أقل من اآلخر وفيما بني ذلك أقل منهما أن يقوم باملتوسطة الـيت  
 " .هي أقل 

 ) .١٢/٢٦٧(تكملة اموع  
زعم أن ذلك ال فائدة منـه ،  قد أمهـل التعرض لوقت اعتبار القيمة بعض الشافعية ، وبعضهم )    ٨( 

 .وأن األرش ال خيتلف بذلك وذكر ذلك ابن أيب عصرون ، وسبقه إليه الشاشي يف احللية 
 ) .١٢/٢٥٧(تكملة اموع  



 

قيمة املعيب وإذا نقصت نقصت ، فإذا نقص العيب عشر من مائـة مـثالً   
ألرش عشر الثمن ، فإذا زادت قيمة السليم إىل ألف زادت قيمة املعيب إىل فا

تسعمائة واألرش املعترب ال خيتلف ، وما أدعاه هؤالء هو الغالب ، لكنـه يف  
بعض األوقات قد خيتلف ، فإنه قد ينقص العيب من قليل القيمـة نسـبة ال   

لرغبة تشتد فيه غال السعر فإن ا] ب٢٣/م/ [ينقصها من كثريها ، وذلك إذا 
وقدر على السليم كـل   )٢(وعكسه إذا رخص  )١(، ويغتفر ما به من عيب 

[ أحد ليحط قيمة املعيب عن السليم نسبة أكثر من النسبة اليت قبل ذلك إذا 
هذا فاختالف النسبة ، إما الختالف قيمة املعيب فقط مثالـه   )٣(] عرفت 

البيع تسعة ويوم القـبض مثانيـة    قيمته سليماً يف اليومني عشرة ، ومعيباً يوم
لكن النقصان مع بقاء  )٤(فعلى األصح األرش اخلمس ، وهو أنفع للمشتري 

قبل القبض من ضمان البـائع ، فـال    )٥(] واملبيع [ السليم إمنا يكون بعيب 
 .حتتاج إىل ذلك ، وإن كانت الختالف قيمة السليم فقط 

وسليماً يوم البيع عشرة والقبض قيمة معيباً يف اليومني مثانية ، : مثاله 
تسعة أو بالعكس ، فإن نسبنا إىل أقل القيمتني كان األرش التسع وهو أنفع 

 .للبائع ، وإن كانت الختالفهما 

                                                 

 ) .١٢/٢٦٥(تكملة اموع )    ١( 

مبعىن أنـه إذا غال السعر وضاق الصنف ، فإن الرغبة فيه تشتد ، ويغتفرون ما بـه عـن   )    ٢( 
وال يصري الناس يبالون بعيبه كما يبالون به يف حالة الرفاهية وبعكس ذلـك إذا  عيب ، 

رخصت األسعار واتسع الصنف وخبست القيمة ، حبيث يصل إليه السليم من كل أحد ، 
صدت أكثر الناس عن املعيب ؛ لقدرم على ما هو خري منه ، واحنطت قيمة عن قيمـة  

 .السليم أكثر مما كانت قبل ذلك 
 ) .١٢/٢٦٥(لة اموع تكم 

 .عرف " م " يف )    ٣( 
 ) .١٢/٢٥٨(تكملة اموع )    ٤( 
 .والعيب " ل " يف )    ٥( 



 

قيمته يوم البيع سليماً عشرة ومعيباً تسعة ويوم القبض سليماً : مثاله 
التسـع ،  تسعة ومعيباً مثانية فاعتبار األقل يوجب أن األرش ] ب٢٥٧/ل/ [

 )١(] قـيميت  [ وهو أنفع للمشتري فقول األصحاب أقل القيمتني إن أرادوا 

وأن  )٣(، استقامت عبارة اإلمـام   وهو ما قاله ابن الرفعة )٢(املعيب املنسوبة 
الواجب يف املراتب الثالث األضر بالبائع ، وأكثر النقصـانني ، وإن أراداو  

وأفهمه كالم  )٤(اله الشيخ أبو حامد قيميت السليم املنسوب إليها ، وهو ما ق
وهو الصحيـح ، مل تستقم عبارة اإلمام كما تبني يف املرتبـة   )٥(املاوردي 

: إن الواجب على األصح األنفع للبائع ، وإمنا قلنا يف املرتبة األوىل  )٦(الثانية 
إنا ال حنتاج ذلك ؛ ألن املشتري إن رضي بالعيب احلادث قبل القبض فـال  

به ؛ وينسب الذي كان حال البيع فقط ، وإال فالكل من ضمان البائع اعتبار 
ينسب من القيمة ، وكذا إذا زادت قيمة املبيع مع بقاء قيمة السليم ، فإمنـا  

لنقصان العيب فيربأ البائع مما نقص ، فال يصح اعتبار أقل  )٧([     ] يكون 
                                                 

 .قيمة " م " يف )    ١( 
 ) .١٢/٢٦٠(تكملة اموع )    ٢( 
 ) .١٢/٢٦٠(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٣( 
ت تقوميه سليماً فهو أنقص احلالني قيمة من فأما وق: " وهو ما جاء يف تعليقته حيث قال )    ٤( 

حالة العقد أو حالة القبض فنقومه يف تلك احلالة مث نقومه وبه العيب ، وهذا يدل على أن 
 " .املراد أقل قيميت السليم املنسوب إليها ال أقل قيميت املعيب 

 ) .١٢/٢٦٠(تكملة اموع  
يقوم صحيحاً سليماً ، وصحيحاً معيبـاً ، مث   وله الرجوع باألرش ، وهو أن: حيث قال )    ٥( 

يرجع مبا فيها من الثمن ، ال من القيمة ، فإن كان قيمته صحيحاً سليماً عشرة ، وقيمته 
 .صحيحاً معيباً مثانية ، فقدر العيب اخلمس ، فرجع على البائع خبمس الثمن قل أو كثر 

 ) .٦/٣١٩(احلاوي  
األضر بالبائع كما قاله فيقوم باألكثر أم ال ؟ بـل يقـوم    وهي كما مرت ما يراعى فيها)    ٦( 

أكثـر  " باألقل دائماً ، فإن ثبت أن نفع املشتري مراعي مطلقاً فعبارة اإلمام يف قولـه  
 " .النقصانني ، وهذه العبارة ال تستقيم مع كالم الشيخ أيب حامد واملاوردي 

 ) .١٢/٢٦٠(تكملة اموع  
 " .م " من ضمان العيب وليست موجودة يف " ل  "شطب لكلمات يف )    ٧( 



 

نقصـان احلاصـل   وإن كان حلصول وصف يف املبيع جرب ال )١(القيمتني هنا 
بالعيب ، فيقتضي ذلك زيادة قيمته سليماً ، وقد فرضناها باقية حباهلا ، ولو 

، وقد سبق فيـه   )٢(مل تنقص القيمة بالعيب كخروج العبد خصياً فال أرش 
، ولو اشترى عبداً بشرط العتق فوجده معيباً بعد عتقه ، نقل ابـن   )٣(كالم 
فيمن اشترى مـن  : ل عنه وجهني نقعن ابن القطان أنه ال أرش ، و )٤(كج 

 . )٦(]نيالصورت[وعندي له األرش يف :  )٥(ال يعتق عليه مث وجد به عيباً، ق

من املشتري عـن   )٧(] املأخوذ [ هذا يف األرش القدمي ، أما  :فرع 
إن الواجب ما بني القيمتني ، وال جتعل القيمـة  :  احلادث ، فقال ابن الرفعة

علـى  [ الكالم فيما ال يوقف  )٩(] عند [ تقرير هذا  )٨(معيـاراً ، وسيأيت 
                                                 

 . ) ٣/٤٥٢(ما جاء يف التهذيب  وهو)    ١( 

إذا اشترى عبداً ووجده خصياً بعد أن وجد ما مينع الرد فال رجوع باألرش أصالً ، وبـه  )    ٢( 
إال أن تكون االطـالع  : صرح اإلمام والغزايل يف البسيط ، والرافعي ، وقال ابن الرفعة 

االنفصال واجلراح متأملة ، فإن قيمته قد تنقص ، فإن مل تنقص أيضاً أنسـد طريـق    قبل
 .األرش 

 ) .١٢/٢٥٤(؛ تكملة اموع ) ٨/٣٤٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .من البحث ) ٥٧٦ص(ينظر )    ٣( 

ما جاء و) . ٣/٤٧٣(وما هو منقول عن ابن كج عن ابن القطان بنصه يف روضة الطالبني )    ٤( 
أنه ال أرش له ههنا ؛ : نقل القاضي ابن كج عن أيب احلسني العبادي : جاء عن الرافعي 

 .ألنه وإن مل يكن معيباً مل ميسكه 

 ) .٨/٣٤٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .يقصد القاضي ابن كج )    ٥( 

 ) .٨/٤٤٣(ينظر فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٦( 
 .املوجود " ل " يف )    ٧( 
 .من البحث وما بعدها ) ٦٧٨ص(ينظر )    ٨( 
 " .م " سقطت من )    ٩( 



 

 .إال بكسره  )١(] عيبه 

لو فرض أن قيمته سليماً يوم البيع عشرة ، ويوم القبض تسعة  :فرع 
فمقتضى ما قلناه من اعتبـار   )٢(ومعيباً يوم البيع مثانية ، ويوم القبض تسعة 

مة السليم يف يـوم اعتربنـا   إذا اعتربنا قي )٣(] ألنا [ قيمة السليم أنه ال أرش 
والفقهـاء قـد    )٤(] متعذر [ قيمة املعيب يف ذلك اليوم ، لكن هذا الغرض 

يفرضون ما ال وجود له ، وذكر بعضهم إن املراد باختالف القيمة اختالفها 
ملا حيصل من تغري أحوال املبيع ال ما حيصل من ارتفاع األسواق واخنفاضها ، 

فهمته من كالمهم أنه يشمل القسمني هـذا   )٥(] ما [ والذي ترجح عندي 
السليم فال سـبب الختالفهـا إال   ] أ٢٤/م/ [يف قيمة املعيب ، وأما قيمة 

 . )٦(ارتفاع األسواق ، وقد بينا أا املعتربة 

در إذا ثبت األرش ، فإن كان الثمن بعد يف الذمة برئ من ق :فرع 
توقف علـى الطلـب ؟   األرش ، وهل يربأ مبجرد اإلطالع على العيب أو ي

 )١(الثاين ، وإذا كان قـد وفـاه   :  )٧(ا عند الرافعي ـأصحهم: ان ـوجه

                                                 
 .عليه " م " يف )    ١( 
االختالف هنا يف املنسوب ، فإن نسبنا قيمته يوم العقد كان األرش التسع ، وإن نسـبنا  )    ٢( 

 .أقل القيمتني كان اخلمس وهو أصح للمشتري 
 ) .١٢/٢٥٨(ملة اموع تك 

 .ألنه " ل " يف )    ٣( 
 .يتعذر " م " يف )    ٤( 
 .وشطب مكاا كلمة إن قيمته " ل " سقطت من )    ٥( 
 .من البحث ) ٦٢٨،  ٦٢٦ص(ينظر ما سبق )    ٦( 
وإذا ثبت األرش ، فإن كان الثمن يعد يف ذمة املشتري فيربأ عـن قـدر   : " وفيه يقول )    ٧( 

 .مبجرد االطالع على العيب ، أو يتوقف على الطلب فيه وجهان  األرش
 " .الثاين : أظهرمها  
 ) .٨/٣٤٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

 .فسيأيت ، وإن كان معيناً 

أي واطلع على عيب باملبيع  –ولَو تلف الثَّمن دونَ الْمبِيعِ ( قال 
] أ٢٥٨/ل/ [ )٢( )أَو قيمته  –إن كان مثلياً ] الثَّمنِ [ رده وأَخذَ مثْلَ  –

القبض ، قال  )٣(] يوم [ إن كان متقوماً واملعترب أقل قيمة من يوم العقد إىل 
، ويشبه أن جييء فيه اخلالف املذكور يف اعتبار األرش ، وعبارة  )٤(الرافعي 
هنا كعبارة املنهاج ، يف قوله أقل قيمه من يوم العقد  )٦(والبغوي  )٥(الرافعي 

مما سبق من عبارة املنهاج ، أو حيتاج الرافعـي إىل   إىل القبض ، وهي تؤيد
وخروجه من ملكه كتلفه ، ولو خـرج   )٨(، وجيوز االستبدال عنه  )٧(الفرق 

وعاد فليس للبائع إبداله يف األصح بل يتعني لقبض املشتري هذا يف الـثمن  

                                                                                                                        
وإن كان قد وفاه وهو باق يف يد البائع ، فيتعني حلق املشتري ، أو جيوز للبائع إبدالـه ؛  )    ١( 

 :ألنه غرامة حلقته ، فيه وجهان 
 .ول األ: أظهرمها  
 ) .٨/٣٤٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٢/٧٤(املنهاج )    ٢( 

 " .م " سقطت من )    ٣( 

 ) .٨/٣٤٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٤( 

ولو كان باقياً والثمن تالفاً جاز الرد ، ويأخذ مثله إن كان مثلياً وقيمتـه  : " وعبارته هي )    ٥( 
كانت من يوم البيع إىل القبض ؛ ألا إن كانت يوم العقد أقـل  إن كان متقوماً أقل ما 

فالزيادة حدثت يف ملك البائع ، وإن كانت يوم القبض أقل ، فالنقصان مـن ضـمان   
 " .املشتري 

 ) .٨/٢٤٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 ) .٣/٤٥٢(التهذيب )    ٦( 
 .من البحث ) ٦٢٤ص(وقد مرت هذه املسألة  

 ) .١٢/٣٠٦(ملة اموع تك)    ٧( 
 .واالستبدال عنه كما يف القرض )    ٨( 
 ) .٨/٣٤٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
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ففي  [عما يف الذمة  )١(] املنقود [ املعني ، وإذا كان باقياً بعينه أخذه ، أما 
ينبغي أن يكـون أصـحهما   : ان ـري وجهـض املشتـلقب )٢(] ه ـتعين

، ومل يفرقوا هنا بني أن ينقده يف الس أو بعـده ، واألول أوىل   )٣(التعيني 
بالتعيني ، ولو اعتاض عن الثمن الذي يف الذمة ثوباً ، مث رد املبيع فاألصـح  

تلف املبيع قبل قبضـه  املنصوص أنه ال يرجع بالثوب بل بالثمن ، وكذا لو 
ع يف الثمن دون الثوب يف األصح ، ولو برأ من بعض الثمن مث رد املبيع ـرج

مبـا   )٦(] وقيل [ بعد التفرق رجع بتمام الثمن  )٥(] فإن أبرأه [  )٤([      ] 
وإن أبرأ قبل التفرق فهو الحق بالعقد على املذهب ، فال يرجع  )٧(مبا أدى 
جبواز  )٨(ع الثمن جزم القاضي حسني ـمن مجيرأه ـى ، ولو أبـإال مبا بق

من املبيع ، وقيـاس مـن يقول يرجع بتمام الـثمن   )٩(] للتخلص [ الرد 
 . )١٠(عند اإلبراء عن بعضه أن يقول به هنا 

يـرد ،  : ميتنع الرد ، وقيل : ولو وهب البائع املشتري الثمن ، فقيل 
 .ببدل الثمن  )١١(ويطالب 

 بائع ناقصاً ، بتلف بعضه أخذ الباقي وبـدل د الولو وجد الثمن عن

                                                 
 .لنفوذه " ل " يف )    ١( 
 .تعنه " ل " يف )    ٢( 

 ) .٨/٣٤٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 

 .وهي قبل قبضه رجع يف الثمن " ل " شطب لكلمات يف )    ٤( 

 .فإن أبرأ " م " شطب ألحدها ويف " ل " تكرار يف )    ٥( 
 .وقل " ل " يف )    ٦( 
 .بأنه يرجع مبا أدى كالزوجة إذا أبرأت من الصداق قبل الطالق : وهذا قول الروياين )    ٧( 
 ) .١٢/٣٠٧(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٨( 
 .للتخليص " ل " يف )    ٩( 
 ) .١٢/٣٠٧(تكملة اموع )    ١٠( 
 .) ١٢/٣٠٧(تكملة اموع . يرد ، وال يطالب ببدل الثمن : وقيل )    ١١( 
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التالف ، وإن رجع النقصان إىل صفة كالشلل ، مل يغرم األرش يف األصح ، 
يأخذه ناقصاً ويرجع باألرش : ، وقيل  )١(بل يتخري بني أخذه ناقصاً وقيمته 

، فهذه  )٣(أنه يأخذه ناقصاً أو ال يرد : عن القاضي أيب الطيب  )٢(ويف البيان 
ثة أوجه ، ومل مينعه أحد من الرد ، والثمن املعني كاملبيع يرد بالعيب فهذه ثال

يسـتبدل  فعقد ال يشترط فيه التقابض ، وكان يف  )٤(] معيناً [ فإن مل يكن 
، ولو تربع أجـنيب بـالثمن    )٥(اً وال يفسخ العقد سواء خرج معيباً أو حناس

،  )٧( عند الروياين )٦(ح فردت السلعة بعيب رد الثمن على املشتري يف األص
وهو يقتضي أن من أدى دين غريه بغري إذنه تعـذر   )٨( ، وجزم به اجلرجاين

يف : إنه يف الولد الصغري ، وقال اإلمام : دخوله يف ملكه ، ويف الصداق قالوا 

                                                 
 .وهذا هو املنقول عن ابن سريج أنه يتخري بني أخذه ناقصاً وقيمته )    ١( 
 ) .١٢/٣٠٧(تكملة اموع  

شتــري  إذا اشترى من رجل ثوباً بدينار معني ، فقطـع امل : " ويف ذلك يقول العمراين )    ٢( 
" : شرح املولـدات  " الثوب ، ووجد البائع بالدينار عيباً ، قال القاضي أبو الطيب يف 

كان بائع الثوب باخليار ، إن شاء رضي الدينار املعيب ، وال شيء له ، وإن شاء ، فسخ 
البيع ، ورد الدينار ، واسترجع ثوبه مقطوعاً ، وال شيء له ، كما لو وجـده مشـتري   

قبل أن يقطعه فإنه اخليار ، بني أن يرضى بالثوب معيباً ، وال شيء لـه ،   الثوب به عيباً
 " .وبني أن يفسخ ، ويرجع جبميع الثمن 

 )٥/٣١١. ( 
 .يأخذه ناقصاً ، أو يرد : األوىل أن يقول )    ٣( 
 .معيباً " ل " يف )    ٤( 
، وكان قد اشترى به على أنـه  هذا يف غري املعني ، أما املعني إذا خرج حناساً أو رصاصاً )    ٥( 

 .دراهم ، فإنه يبطل العقد على األصح كما جاء يف باب الربا 
 ) .٣/٤٣٣(روضة الطالبني : ؛ وينظر ) ٣٠٨-١٢/٣٠٧(تكملة اموع  

 .يرد على األجنيب ، ألنه الدافع : والوجه الثاين )    ٦( 
 ) .١٢/٣٠٨(تكملة اموع  

 .ي تعذر دخوله يف ملكه ، فإذا رجع املبيع رد إليه ما قابله بأن املشتر: وعلل له )    ٧( 
 .وذا الوجه قطع صاحب املعاياة ، وذكره يف باب الرهن املعاياة : قال السبكي )    ٨( 
 ) .١٢/٣٠٨(تكملة اموع  



 

األجنيب أنـه يرجـع إليـه ؛ ألنـه إسقـاط ؛ ألنه ال ميكن إدخال شيء 
وما قاله يطرد هنا والوجه أنه إن قـدر   )٢(] فيهما [  )١(] قهراً [ يف ملكه 

دخول امللك رجع إىل املشتري والزوج يف االبن واألجـنيب ، وإال فـال يف   
اجلميع واحلكم بدخوله يف الولد دون األجنيب لكون الوالد يقدر على متليك 

إنه ال يلزم من قدرته على التمليك محـل  : الولد دون األجنيب قد يقال فيه 
، وباجلملــة  ] ب٢٤/م/ [ا مل يقصد إال جمرد وفاء الـدين  األمر عليه إذ

رد علــى  ] ب٢٥٨/ل/ [ولو خرجت مستحقة . املشتري والزوج سواء 
أي  )٣( )ولَو علم الْعيب بعد زوالِ ملْكه إِلَى غَيرِه ( قال األجنيب قطعـاً ، 

 )٥( )فـي اَألصـح    فَالَ أَرش( الثاين  )٤(] ملك [ أي وهو باق حباله فـي 

إن زال بعوض كاملبيع واألخذ بالشفعة واهلبة إذا قلنا : قطعاً ، وقيل : وقيل 
ال : تقتضي الثواب فال أرش قطعاً ، وإن زال بال عوض كاهلبة ، إذا قلنـا  : 

ال أرش أيضـاً ، وهـذه طريقــة  : يقتضي الثواب فوجهان أصحهمـا 
يف البيع ذكر أن الوجوب من ختريج  )١( ]اخليار [ ، ومن أثبت  )٦(اجلمهور 

                                                 
 " .ل " سقطت من )    ١( 
 " .م " سقطت من )    ٢( 

 ) .٢/٧٤(املنهاج )    ٣( 

 .يد  "م " يف )    ٤( 

 ) .٢/٧٤(املنهاج )    ٥( 

للمشـتري األول أن  : فعلى قول أيب العبـاس  : وما جاء عن الشيخ أيب حامد يف قوله  
يرجـع على البائع األول باألرش ؛ ألنه غري متمكن من الرد يف احلال ، فهو كما لـو  

 .ولكن نفاه ما حكاه أصحابنا عنه : قال . تلف 

 .أن يرجع باألرش ليس له : وقال سائر أصحابنا  
 ) .٥/٣١٢(البيان  

أبو الطيب وشيخ شيخه أبو حامد واملاوردي واحملاملي وابن الصباغ واجلرجـاين  : منهم )    ٦( 
والشاشي ، وابن أيب عصرون من العراقني والقاضي حسني والفـوراين والبغـوي مـن    

 .اخلرسانيني 
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، واملنصوص يف املختصـر   )٣(، ويف البويطي ما يقتضيه  )٢(ختريج ابن سريج 
عدمه ، واختلفوا يف تعليله ، فاملنصوص وبه قال ابن أيب هريـرة  : وغريه  )٤(
، وقال أبو إسـحاق وابـن    )٧(أنه لعدم اليأس من الرد  )٦(، واألكثرون  )٥(

ستدراك الظالمه ، فإنه بالبيع غنب كما غنب ، وخرجوا على إنه ال )٨(احلداد 
،  )٩(جيـب  : العلتني إذا زال بال عوض فعلى األصح ال أرش ، وعلى الثاين 

وقال بعض األصحاب إن وهب من ابنه فال أرش قطعاً لقدرته على ارجتاعه 
، واألصح إا كاهلبة من غريه وكذلك خص بعضهم اخلالف يف  )١٠(ورده 

                                                                                                                        
 ) .١٢/٢٩٣(؛ تكملة اموع ) ٣/٤٥٣(؛ التهذيب ) ٦/١٢٩(احلاوي  

 .اخلالف " م " يف )    ١( 
 .فعلى قوله جيوز له الرجوع باألرش ؛ لتعذر الرد ؛ كما لو مات العبد وأعتقه )    ٢( 
 ) .٨/٣٤٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .ينظر قوله يف املصدر السابق نفس الصفحة )    ٣( 
ولو كان باعها أو بعضها مث علم " اهللا  قال الشافعي رمحه: يقصد خمتصر املزين حيث قال )    ٤( 

بالعيب ، مل يكن له أن يرجع على البائع بشيء ، وال من قيمة العيب ، وإمنا لـه قيمـة   
 " العيب إذا فاتت مبوت أو عتق ، أو حدث ا عنده عيب ال يرضى البائع أن يرد به إليه 

 ) .١١٨-١١٧ص( 
 )٥    (موع ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع ا)٨/٣٤٣. ( 
 .الشيخ أبو حامد ، والقاضي أبو الطيب ، وابن الصباغ : يقصد م )    ٦( 
 ) .٨/٣٤٣(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٥/٣١٢(البيان : ينظر  

وهذا أصح املعنيني عن : ألنه قد يرجع إليه ، فريده عليه ، ويتمكن من رده ، قال الرافعي )    ٧( 
 .ورأيته منصوصاً عليه يف اختالف العراقيني . والقاضي أيب الطيب الشيخ أيب حامد 

 ) .٨/٣٤٣(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٥/٣١٢(البيان  
 ) .٥/٣١٢(؛ البيان ) ٦/٣١٠(احلاوي )    ٨( 
وبتفصيل أكرب على هذا التخريج يف أنه إن زال بال عوض فينظر إن عاد ال يعوض أيضـاً  )    ٩( 

ال فله الرد ؛ ألن ذلـك  : مبين على أنه هل يأخذ األرش لو مل يعد ، إن قلنا  فجواز الرد
يأخذ ، فينحصر احلق فيه ، أو يعود إىل الرد عند القـدرة فيـه   : لتوقع العود ، وإن قلنا 

 .وجهان 
 ) .٨/٣٤٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .املصدر السابق نفس الصفحة : ينظر )    ١٠( 



 

مبا إذا مل يعلم املشتري الثاين بالعيب ، فإن علم ورضى وجب لـألول   البيع
إىل وجوب األرش كما خرجـه  :  )١(قطعاً ، واألصح ال فرق ، ومال اإلمام 

 )٣(يف البيع ؛ لكنه قال يف األخـذ بالشـفعة    )٢(ابن سريج وصححه الغزايل 

لى البـائع  بعدمه ، واألكثرون على التسوية وليس للمشتري الثاين أن يرد ع
أنه إذا غـاب  : وجه  )٤(األول ، وإمنا يرد على من اشترى منه ، ويف التتمة 

الثاين أو مات والثمن الثاين من جنس األول أن له الرد على البـائع األول ،  
ولو تلف عند الثاين أو أعتقه أو وقفه ، فإن كان زواله بعوض وأخذ األرش 

، وإن مل يأخـذ   )٥(للمعنـيني   ، فلألول الرجوع باألرش على بائعه قطعـاً 
فكذلك يف األصح لليأس وإن كان بغري عوض رجع األول على بائعه قطعـاً  
للمعنيني ، واألرش الذي يأخذه املشتري األول ، والذي يغرمه قد خيتلفـان  
الختالف الثمنني ، والختالف يومي التقومي ولو باع بعضها مث ظهر العيب 

ال أرش ؛ لعدم اليـأس ،  : ما عند األكثرين أصحه:  )٦(فقوالن يف البويطي 

                                                 
 ) .١٢/٢٩٦(قوله يف تكملة اموع ينظر )    ١( 
وزوال امللك عن املبيع مينعه من الرد يف احلال وال مينـع طلـب األرش يف   : " وفيه يقول )    ٢( 

احلال لتوقع عود امللك على األصح ، ولو عاد امللك إليه مث أطلع على عيب فله الرد على 
 " .األصح ، فالزائل العائد كالذي مل يزل 

 ) .٨/٣٤١(الوجيز  
فإن كان بعد أخذ الشفيع ، فـال  : أن جيد املشتري عيباً بالشقص " حيث قال يف الشفعة )    ٣( 

رد له وال أرش ؛ ألنه روج عليه ، إال أن الشفيع عليه بالعيب ، فعند ذلك له الرد علـى  
 " .البائع 

 ) .٢/٣٢٨(الوسيط  
 ) .ب/٥٦(تتمة اإلبانة )    ٤( 
 ) .٨/٣٤٤(ع مع اموع فتح العزيز مطبو)    ٥( 
إذا اشترى الرجل العبد فباع نصفه مث أصاب عيباً فليس له أن يرجع " وما جاء يف خمتصره )    ٦( 

 " .يرجع مبا نقص العيب إال أن يدره مجيعاً 
 ) .٣/٤٥٥(؛ التهذيب ) ٦/٣١٠(احلاوي : ؛ وينظر ) ١٢/٢٩٣(تكملة اموع  



 

، وعلى ختريج ابــن   )١(جيب قسطه من األرش وصححه البغوي : والثاين 
 )٢(سريح جيب مجيع األرش ، ولنا وجه ضعيف أنه يرد النصف الذي يف يده 

[ ، ويبقى يف النصف اآلخـر القـوالن ، ولـو كانـا عيـنني فبــاع   
ما أو بالباقية ، ومنعنا اإلفـراد فـال أرش ،    مث علم العيب )٣(] أحدامهـا 

 )٤(] يف الـذي  [ وينبغي إذا قلنا بعلة أيب إسحاق أن جيب وإن كان العيب 

باعها فقط فال أرش على العلتني ، ولو باع زيد عمراً شيئاً به عيب مث اشتراه 

                                                 
ئاً ؛ فباع نصفه ، مث وجد به عيباً ، مل يكـن لـه رد   ولو اشترى شي: " ويف ذلك يقول )    ١( 

النصف اآلخر ؛ ملا فيه مـن التشقيص على البائع ، وال له أخذ األرش للنصف الـذي  
 .باعه ؛ ألنه استدرك ظالمته 

 =:وهل له أخذ األرش للنصف الثاين ؟ فيه وجهان  

 .بلى ، لتعذر الرد : أصحهما = 

واألول أصح ؛ كما لو . د إليه النصف اآلخر ؛ فريد الكل إليه ال ؛ ألنه رمبا يعو: الثاين  
فللمشتري أن يأخذ . حدث عنده عيب ؛ ووجد به عيباً قدمياً ، ومل يرض البائع بأخذه 

 .األرش ، وال ينتظر زوال العيب احلادث 

 ) .٣/٤٥٥(التهذيب  

أن يأخذ النصف الـذي يف  فإذا أراد : " وقد زاد على هذا الوجه يف التكملة حيث قال )    ٢( 
يديه فيكون شريكاً له به للمشتري ممن اشترى منه فذاك وإال رجع عليه بقيمة العيـب ،  

 .وهو أحب إيل 

وقد رأيت النص املذكور يف خمتصر البويطي يف باب املتاع يشتري فيوجـد بـه   : قلت  
لعة وقبضها العيب ، ورأيت فيه أيضاً قبل ذلك يف باب القراض ، وإذا اشترى الرجل س

فاشرك فيها رجالً ، فإن أصاب ا عيباً فأراد أحدمها الرد ومل يرد اآلخر مل جيب ذلـك  
على البائع ؛ ألنه باع عبده جمموعاً ، فليس له أن يبعضه عليه ، ويكون للشريك الـرد  

 " .على الذي أشركه 

 ) .٢٩٤-١٢/٢٩٣(تكملة اموع  

 .أحديهما " ل " يف )    ٣( 

 .بالذي " م "  يف)    ٤( 



 

ء أو جاهالن فلزيد الرد ، إن مل يكن الشرا )١(منه ، ومها عاملان ، فال شيء 
، مث عمرو يرد عليه ، وإن كان زيد  )٢(ميثل مثنه ، وكذا إن كان يف األصح 

عاملاً فال رد له وال أرش ، وأما عمر فال رد له ؛ لزوال ملكـه وال أرش إال  
/  )٣(على ختريج ابن سريج ، فإن تلف يف يد زيد وجب األرش يف األصـح  

مرو عاملاً فال رد له لليأس ، وكذا لو باعه زيد لغريه فإن كان ع] أ٢٥٩/ل[
ولزيد الرد وما ذكرناه من بنآء األرش على اليأس واستدراكه الظالمة وهـو  

على الرد إذا زال وعاد كمـا   )٤(طريقة اجلمهور وبنـاه اإلمـام والغزايل 
: ميتنع الرد إذا عاد فله اإلرش اآلن وحيث قلنا : قريباً فحيث قلنا  )٥(سيأيت 

وجهان للحيلولة القولية كشهود املال إذا رجعوا جيوز ففي أخذ اإلرش اآلن 
 .األرش هل يعود إىل الرد عند القدرة ؟ وجهان ] أ٢٥/م/ [وإذا أخذ  )٦(

                                                 

إذا كانا علمني بالعيب قبل بيعه ، أو حني شرائه ، مل يكن هلما الرد ، ألن املشتري دخل )    ١( 
يف الشراء على بصرية ، وال جيوز للبائع أن يطالب باألرش ؛ ألنه قد استدرك الظالمة ، 

 .أو ألنه مل ييأس من رده 

 ) .٥/٣١٦(البيان : ينظر  
إن اشتراه بغري جنس ما باعه أو بأكثر منه ، مث لعمرو أن يرد عليه وإن اشـتراه  لزيد الرد )    ٢( 

مبثله فال رد لزيد يف أحد الوجهني ؛ ألن عمراً يرده عليه فال فائدة فيه ، ولـه ذلـك يف   
 .أصحهما ؛ ألنه رمبا يرضى به فال يرد 

 ) .٣٤٦-٨/٣٤٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 ) .٨/٣٤٦(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣١٧-٥/٣١٦(البيان )    ٣( 
زوال امللك عن املبيع ، مينعه من الرد يف احلال ، فلو عاد إليه ، بأن باع فرد : " حيث قال )    ٤( 

 " .إليه بالعيب ، فله الرد على األول ؛ ألن العائد هو امللك األول 
 ) .٢/١١٦(الوسيط  

 .من البحث ) ٦٤٥ص(ينظر )    ٥( 
إن اخلالف املذكور يف الرجوع باألرش يقرب من القولني يف أن : قال الغزايل واإلمام قبله )    ٦( 

أن شهـود الزور إذا شهدوا على إنسان حبال ورجعوا بعد احلكم ، هل يغرمون ؟ على 
قولني ، وال خالف لكنهم يغرمون يف العتق والطالق ؛ ألنه الستدراك هلما واحليلولة يف 



 

حدث عند الثاين عيب فإن قبله املشتري األول خري بائعه فإن  :فرع 
ال يأخذه ، ألن قبوله رضـا   )١(قبله فذاك وإال أخذ األرش وقال ابن القطان 

ال خيفى رجوعه  )٢(مل يقبله وغرم األرش فعلي ختريج ابن سريج بالعيب وإن 
والقاضـي   )٤(والفوراين  )٣(باألرش وعلى املذهب قال ابن احلداد واملاوردي 

ال يرجع ألنه لو قبله رمبا قبله منه بائعه فهو متربع باألرش وقـال   )٥(حسني 
إن :  )٦(فعـي  سائر األصحاب يرجع ؛ ألنه قد ال يقبله فيتضرر به وقال الرا

إمكان بناء األول على اليأس ، ألنه  )٧(هذا أظهر وحكي عن الشيخ أيب علي 
                                                                                                                        

الزوال ، بأن يعترف املشهود له وامتناع الرد هنا ممكن الزوال بعود امللـك ،   املال ممكنة
 .فيكون كالشهادة يف األول 

 ) .٢٩٦-١٢/٢٩٥(؛ تكملة اموع ) ٢/١١٥(الوسيط : ينظر  
 ) .١٢/٢٩٧(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 
 .كما لو مل حيدث عيباً  أن للمشتري األول أخذ األرش من بائعه: وهو كما سبق )    ٢( 
 ) .٨/٣٤٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

لو اشترى جارية مث باعها على آخر ، مث حدث ا عند الثاين عيـب ،  : ويف ذلك يقول )    ٣( 
ووجد ا عيباً متقدماً ، فطالب بائعه فأخذ منه األرش ، مل يكن للبائع الثاين أن يرجـع  

مث ينـاظر  . من األرش ، ألنه قد كان له أن يقبله بالعيب الثاين على البائع األول مبا دفع 
البائع األول عليه ، فإما يقبله بعيبه ، وإما يرضى بدفع أرشه ، فصار اختيار البائع الثـاين  

 .لدفع األرش رضا بإسقاط حقه مع األول 
 ) .٦/٣١٣(احلاوي  

هو من أعيان تالمذة أيب بكـر  و) هـ٤٦١ت(عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن فوران )    ٤( 
القفال املروزي وهو صاحب اإلبانة ، وشيخ اإلمام أيب سعيد املتويل ، ومسى املتويل كتابه 

 .تتمة اإلبانة لكونه تتميماً لإلبانة 
 ) .٣/١٢٤(؛ طبقات الشافعية الكربى ) ٢٨١-٢/٢٨٠(ذيب األمساء واللغات  

 )٥    (موع ينظر أقوال الفقهاء يف تكملة ا)١٢/٢٩٨. ( 
 ) .٨/٣٤٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 
ميكن بناء هذين الوجهني على املعنيني إن عللنا العيب احلادث فيعود : قال الشيخ أبو علي )    ٧( 

وعلى الوجهني مجيعاً ، ال يرجع ما مل يغرم للثاين ، فإنه رمبا ال يطالبه الثاين : إليه ، قال 
 .ستدركاً للظالمة بشيء فيبقى م

 ) .٨/٣٤٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
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رمبا يرتفع العيب احلادث فيعود إليه والثاين على استدراك الظالمـة لزوالـه   
بغرامة اإلرش ويف هذا البناء نظر ؛ ألن ابن احلداد ال يرى التعليل باليـأس ؛  

اب ال يرون التعليل باستدراك الظالمـة  فكيف نبين قوله عليه وسائر األصح
بالرجوع عليه ؟ بل كـالم الشـيخ أيب حامـد     )١(] قوهلم [ فكيف نبين 

تقتضي الرجوع علـى املعنـيني    )٢(والقاضي أيب الطيب وصاحب املهذب 
 )٤(] أن حبدوث [  )٣(وصرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وغريمها 

ال يـرى التعليـل    )٥(قاضي حسني العيب حيصل اليأس كالتلـف ، وال )٤(
بعدم الرجوع فاحلق إن هذين الوجهني سواء : باستدراك الظالمة ، وقد قال 

عللنا باليأس أو باستدراك الظالمة ، ومأخذمها ما ذكر من التعليـل ، ومـا   
ذكروه هنا من وجوب األرش واحلكم باليأس يعارضه قوهلم فيما لو قطـع  

م عيبه أنه ال يرجع باألرش ، وأنه مل ييـأس ؛  الثوب أو صبغه مث باعه مث عل
ونقلوه عنه ، ووافقوه عليه ،  )٦(ألنه إن قبله رمبا قبله البائع وذكره ابن سريج 

، ولو بالرضـا ومـا    )٧(اليأس عن الرد : ، وهو يدل على أن املراد باليأس 

                                                 
 .قوله " م " يف )    ١( 

وإن حدث عند الثاين عيب فرجع على األول باألرش ، رجع هـو علـى   : " وفيه يقول )    ٢( 
 " .بائعه ؛ ألنه أيس من الرد ، ومل يستدرك الظالمة 

 ) .١٢/٢٩٨(املهذب  

 .إن ذلك على التعليلني معاً : ي حيث قال كاحملامل: وغريمها )    ٣( 

 ) .١٢/٢٩٨(تكملة اموع  

 .بأن حدوث " ل " يف )    ٤( 

 ) .١٢/٢٩٨(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٥( 

 ) .٨/٢٩٧(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٦( 

لزام فإن اليأس هنا فإن كان املراد اليأس من الرد على سبيل اإل: ويف ذلك يقول السبكي )    ٧( 
غري موجود ملا قاله الشيخ أبو علي من إمكان ارتفاع احلادث وعوده إليه ، فيمكن مـن  



 

ذكروه أوالً يدل على أن املراد اليأس عن الرد القهري ، ومل يظهـر يل اآلن  
اجلمع بينهما ، وأما الترجيح فأعلم أن العيب احلادث مينع الرد القهري ، فإن 
اختيار البائع أخذه بالعيبني فال أرش ، وإال فللمشتري األرش ، وهل وجوب 

 )٢(] وفيه [  )١(األرش موقوف على امتناع البائع أو جيب ؟ مث إن قبله سقط 
 . )٣(حبث سنذكره 

صرح باألول وكالم املتقدمني يشـعر  وغريه م )٤(وكـالم الرافعي 
بأن األرش : بالثاين ، فليكن الكالم يف مسألتنا هنا خمرجاً على ذلك إن قلنا 

جيب وله إسـقاطه  : ال جيب ما مل ميتنع فههنا مل ميتنع ، فال أرش ، وإن قلنا 
ال نتمكن اآلن من إسقاطه فينبغي الوجوب حباله ، والترجيح بـني  : فههنا 

وإذا .  )٥(وغريه سنذكره إن شاء اهللا تعـاىل  ] ب٢٥٩/ل/ [ كالم الرافعي
 .الرافعي إشكال يف ترجيحه  )٦([    ] عرفت هذا ظهر لك على 

                                                                                                                        
رده باإللزام حينئذ ، ورمبا يعود إليه من العيب احلادث ورضى البائع بقبوله ، فيـتمكن  

 .املشتري من الرد على سبيل املراضاة 
 ) .١٢/٢٩٩(تكملة اموع  

فإذا ثبت أن ال أرش له نظر يف املشتري الثاين ، فإن وقـف  : " يقول املاوردي ويف ذلك )    ١( 
على العيب ورضي به ، فقد استقر سقوط األرش والرد ، وإن رده به ، كان للمشـتري  

 " .األول حينئذ أن يرده به على العلتني معاً 
 ) .٦/٣١٠(احلاوي  

 .فيه " ل " يف )    ٢( 
 .ن البحث م) ٧٢٧-٧٢٥ص(ينظر )    ٣( 
وإن أراد الرد ، وأخذ قيمة الصبغ ، ففي وجوب اإلجابـة علـى البـائع    : " وفيه يقول )    ٤( 

ال جيب ، لكن يأخذ املشتري األرش ، ولو طلـب املشـتري أرش   ) أحدمها ( وجهان 
رد الثوب ال غرم لك قيمة الصبغ ، ففيمن جياب منهما ؟ والذي : العيب ، وقال البائع 

 " .أن ااب البائع وال أرش للمشتري : صباغ أورده ابن ال
 ) .٨/٣٥٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .من البحث ) ٦٤٨-٦٤٦ص()    ٥( 
 " .ل " أن شطبت من )    ٦( 



 

وجوب األرش هنا مع ما ذكرناه عنه وأما ترجيح أكثر األصـحاب  
موقوف على  )١(فمأخذه ما ذكرناه عنهم واحلكم بينه وبني قول ابن احلداد 

وأمـا   )٢(دوث العيب وسنصل إليه إن شاء اهللا تعاىل حتقيق الواجب ابتداء حب
عدم اليأس هنا يتوقع ارتفـاع العيـب احلـادث     )٣(تعليل الشيخ أيب علي 

فمـردود ؛ ألن هذا توقع بعيد ال يعترب ولو اعترب ملنـع إن كـان يف يـد    
إنـه إذا   راد اليأس الكلي بل قال اجلرجاينـس املـاملشتري وال قائل به فلي

د فـي حكم املأيوس منه رجع باإلرش وذلك بأن يشتري جارية كان الـر
] ب٢٥/م/ [فتحبل وتضع مث يعلم عيبها فريجع باألرش لتعذر  )٤(] حائالً [ 
، ولو كان يف يمة فال إرش جلـواز   )٥(التفريق اآلن وردمها معاً ] ب٢٥/م[

 )٧(وحكى اإلمـام   )٦(التفريق ووافقه على وجوب األرش يف اجلارية الرافعي 
التوقع البعيد وجهني أصحهما الرجوع باإلرش مث قال الرافعي عن الشيخ  يف

                                                 
 ) .١٢/٢٩٩(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 
 .من البحث ) ٦٤٣ص(ينظر )    ٢( 

 ) .١٢/٢٩٩(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٣( 

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٤( 
 " .ولو كانت أمه فأولدها ، رجع بأرشها لفوات ردها : " وفيه يقول املاوردي )    ٥( 
 ) .٦/٣١١(احلاوي  

ولو عرف العيب بعد تزويج اجلارية أو العبد ، ومل يرض البائع باألخذ قطع : " حيث قال )    ٦( 
ش ههنا ، أما على املعىن األول فظاهر وأمـا علـى   قطع بعضهم بأن املشتري يأخذ األر

 " . الثاين ؛ فالن النكاح يراد للدوام فاليأس حاصل 
 ) .٨/٣٤٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

ميكن بناء هذين الوجهني على ما سبق من املعنيني : قال الشيخ أبو علي : حيث قال عنه )    ٧( 
ال استدراك الظالمة فريجـع ، وإن عللنـا   املعنيني إن عللنا باألول ، فإذا غرم األرش ز

وعلى الـوجهني  : بالثاين ، فال يرجع ؛ ألنه رمبا يرتفع العيب احلادث فيعود إليه ، قال 
مجيعاً ال يرجع ما مل يغرم للثاين ، فإنه رمبا ال يطالبه الثاين بشيء فيبقى مستدركاً لظالمة 

. 
 ) .٨/٣٤٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

أيب علي أنه على الوجهني ال يرجع ما مل يغرم فإنه رمبا ال يطالـب بشـيء   
فيبقى مستدركاً للظالمة وهذا إمنا يصح على ما قرره من عدم اليأس أما من 

على  )١(عي سكت يقول باليأس هنا فإنه يرجع غرم أو مل يغرم فما بال الراف
ذلك مع تصحيحه الرجوع وهو ال يقول باستدراك الظالمة والصواب على 

: ما تقرر يف املذهب من التعليل أنه إما أن يقال باليأس هنا فيأيت وجهـان  
،  )٢(أحدمها الرجوع مطلقاً غرم أو مل يغرم كما يقضيه كـالم العـراقيني   

،  )٣(ما هو رأي القاضي حسـني  والثاين عدم الرجوع مطلقاً غرم أو مل يغرم ك
وأما أن ال يقال باليأس ، فال يرجع إذا مل يغرم ، وهل يرجـع إذا غـرم ؟  

 )٥(] أوجـه  [ ومن ذلك يتخرج ثالثـة   )٤(بني ابن احلداد وغريه : وجهان 

                                                 
 .يقصد أن سكت على قول الشيخ أيب علي  )   ١( 
 ) .١٢/٢٩٩(تكملة اموع  

ينبغي إن كان له الرجوع رجع مطلقـاً ، وإن مل يكـن لـه    : ويف ذلك يوضح السبكي )    ٢( 
الرجوع مل يرجع مطلقاً ، وقد صحح أن له الرجوع ، فلريجع وإن مل يغرم على اعتبـار  

 .أيب الطيب يف تعليقهما يقتضي إطالقه  اليأس ، وكالم الشيخ أيب حامد والقاضي

 ) .١٢/٢٩٩(تكملة اموع  

وأصل الترتيب يف تعليقة القاضي حسني ، وقطع القاضي مبوافقة ابـن احلـداد يف عـدم    )    ٣( 
 .الرجوع 

 ) .١٢/٢٩٨(تكملة اموع  

رش وال ينايف هـذا  الوجه عن ابن احلداد ، بعدم الرجوع ، وتعليله ؛ بأنه متربع بغرامة األ)    ٤( 
 .بأن العلة عدم استدراك الظالمة : قوله 

أما القول املقابل لقول ابن احلداد ، بأن له الرجوع ، مع موافقتـه يف العلـة يف جعلـه     
 .متربعاً

وهذا مما يدل على أن الوجهني املذكورين عن ابـن احلـداد وغـريه    : مث قال السبكي  
 .ك الظالمة إن العلة استدرا: مفرعان على قولنا 

 ) .١٢/٢٩٩(تكملة اموع  
 " .م " وهامش " ل " يف صلب )    ٥( 



 

يرجع إن غرم ، ال إن مل يغرم ، ولو تلف بعد حدوث العيب عنـد  : ثالثها 
إن غرم قطعـاً   )١(رجع األول على البائع باألرش  الثاين تلفاً حسياً أو شرعياً

أنا إذا جعلنا حدوث العيـب ناشـئاً   : وكذا إن مل يغرم يف األصح ، وأعلم 
كان كالتلف ، فيأيت التفصيل بني الزوال بعوض وغريه ، وتلك األحكـام  

 .وفاقاً ، وخالفاً 

إِنْ عاد بِغيرِ : يلَ وق –إلمكانه  –فَإِنْ عاد الْملَك فَلَه الرد ( قال 
 دبٍ فَالَ ريبِع د؛  )٣(الرد عند العود بالرد متفق عليه لزوال املعنـيني   )٢( )الر

أحدمها :  )٤(وألن العائد امللك األول ، وعند العود بغريه لألصحاب طريقان 
واألكثرين أنـه إن كـان الزوال بعوض ، ورجع بأي  )٥(طريقـة العراقيني 

كان غري الرد كالبيع واهلبة والوصية واإلرث واإلقالـة ،   )٦(] بب س[ بأي 
فعلى التعليل باليأس ، وهو األصح له الرد ، وعلى التعليـل باستــدراك   

] سـبب  [ الظالمـة ال يرد ، وإن كان الزوال بال عوض ، والرجوع بأي 
ع الوالد ، ورجو )٨(كان حىت رجوع الوالد يف اهلبة رد قطعاً لعدم املعنيني  )٧(

                                                 
 ) .١٢/٢٩٩(تكملة اموع )    ١( 
 ) .٢/٧٤(املنهاج )    ٢( 
املقصود أن الرد عند العود بطريق الرد بالعيب ، فله رده على بائعه ؛ ألنه زال التعـذر ،  )    ٣( 

 .وبان أن مل يستدرك الظالمة 
 ) .٣/٤٧٤(الطالبني  روضة 

إن عاد امللك إليه بعد زواله ؛ فينظر إن زال بعوض ، بأن باعـه مث  : وفيه توضيح للنووي )    ٤( 
عاد ال بطريق الرد بالعيب ، بأن عاد بإرث ، أو هبة ، أو قبول وصيته أو إقالة ، فهل له 

 .رده على بائعه ؟ وجهان هلما مآخذان 
 ) .٣/٤٧٤(روضة الطالبني : ينظر  

 ) .١٢/٣٠٠(تكملة اموع : ينظر )    ٥( 
 .شيء " م " يف )    ٦( 
 .شيء " م " يف )    ٧( 
 ) .٤٧٥-٣/٤٧٤(روضة الطالبني : ينظر )    ٨( 



 

، واخلـالف يف   )٢(ذكره الشيخ أبو حامـد  ] أ٢٦٠/ل/ [ )١(الوالد يف اهلبة 
 )٤(، وهي إن كانت فسخاً على املذهب  )٣(اإلقالة ذكره ابن الصباغ وغريه 

رد بالعيب ؛ وهلذا إمنا تقبل الفسخ عند القاضـي أيب  ـ، لكن ليست كال )٤(
إجراء الـوجهني   )٥(طريقة اإلمام والغزايل : الطيب وابن الصباغ ، والثانية 

أن : سواء كان الزوال والعود أو أحدمها بعوض أو بغري عوض ، ومأخـذه  
، وفيه جوابان ، يف  )٦(الزائل العائد كالـذي مل يـزل ، أو كالذي مل يعد 

                                                 
 .حبيث لو وهب لولده وزال ملك الولد ، وعاد ، لألب الرجوع )    ١( 
 ) .١٢/٣٠١(تكملة اموع  

ا إذا عاد بالرجوع يف هبة الوالد لولده فلم أرها مصرحاً ـا  وأم: وقد بني ذلك السبكي )    ٢( 
إنه ال جيـري اخلـالف فيهـا ، ألن    : إال يف كالم الشيخ أيب حامد ، وحيتمل أن يقال 

الرجوع يف اهلبة يقبض هلا كالرد بالعيب ، والعائد هو امللك فال يتأتى حترميه على الزائل 
لرد بالعيب ، وحيتمل أن جيري فيها اخلـالف  العقد ، كما مل خيرج عليه عند رجوعه با
 =.أيضاً كما يقتضيه إطالق اإلمام والرافعي 

 ) .٨/٣٤٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ؛ وينظر ) ١٢/٣٠٤(تكملة اموع = 

 .أما اإلقالة فقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ إا تقبل الفسخ )    ٣( 

 ) .١٢/٣٠١(تكملة اموع  

 .) ٥(هامش ) ١٧٨ص(سبق " قاعدة فقهية " بيع  واإلقالة هل هي فسخ أو)    ٤( 

 .واخترت منها املسائل اخلاصة بالعيب والرد به  
لو تعيب يف يده غرم األرش ، على قول الفسخ ، وهو األصح ، وعلى اآلخـر  : ومنها  

 .يتخري البائع بني أن جييز ، واألرش له ، أو يفسخ ويأخذه الثمن 
فسخ فعليه األجرة ، وهو األصح ، أو بيـع  : لو استعمله بعد اإلقالة ، فإن قلنا : ها ومن 

 .فال 
 ) .٢٢١-٢٢٠ص(األشباه والنظائر  

 ) .١٢/١١٦(الوسيط )    ٥( 
واختـرت  " قاعدة فقهية " الزائل العائد ، هل هو كالذي مل يزل ، أو كالذي مل يعد ؟ )    ٦( 

 .أقرب املسائل اليت وردت 
إذا طلق قبل الدخول ، وقد زال ملكها عن الصداق ، وعاد ، علق بـالعني يف  : نها وم 

 .األصح 



 

يف السلسلة مأخوذان من القولني من عود الصفة ، ومن الطريقني خترج ثالثة 
مل يزل ، وخرج املراوزه علـى  أوجه أصحهما الرد مطلقاً ، وجعله كالذي 

هذا املأخذ رجوع البائع بالفلس بعد زوال امللك وعوده ، ورجوع الزوج يف 
الشطر إذا طلق بعد زوال الصداق وعوده ، وتعني الثمن للمشـتري إذا رد  

ـ    ه ـاملبيع بعد زوال الثمن وعوده ، ورجوع الوالد فيما وهبـه بعـد زوال
وىل أنه كالذي مل يزل ويف الرابعـة أنـه   واألصح يف الثالثة األ )١(وده ـوع

لكن إطـالق املـراد   [ ، وهـي قاعدة  ميكن طردها  )٢(كالذي مل يعـد 
 . )٣(] يشمله 

الزوال والعود بال عـوض أو الـزوال   ] أ٢٦/م/ [إذا كان  :فرع 
ال [ بعوض والعود بال عوض ، فعلى األصح يرد على األول ، وعلى الثـاين  

كان الزوال والعود بعوض ، فإن فرعنا على اسـتدراك   أصالً ، وإن )٤(] رد 
مل يرد على األول ويرد على الثاين وينبغـي أن  :  )٥(الظالمة ، قال الرافعي 

يكون املراد أنه ال يـرد على األول ابتداء أما إذا رد على الثاين فرد عليـه ،  
 )٦(] ويزيـل  [ فرد هو على األول ؛ ألن العود بالرد مثبت للرد قطعـاً ،  

استدراك الظالمة ، وإن فرعنا على اليأس فإن شاء رد على األول وإن شـاء  
رد على الثاين ، وإذا رد على الثانـي ، فلـه أن يرد عليه ، وحينئذ يـرد  

                                                                                                                        
 .لو زال ملك املشتري ، مث عاد وهو مفلس ، فال رجوع للبائع يف األصح : ومنها  
 ) .٢٢٥ص(األشباه والنظائر  

 ) .٢/١١٦(الوسيط )    ١( 

 ) .١٢/٣٠٤(تكملة اموع )    ٢( 

 " .م " وسقطت من " ل " ش يف هام)    ٣( 

 .ال يرد " ل " يف )    ٤( 

 ) .٨/٣٤٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 

 .مزيل " ل " يف )    ٦( 
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وجييء وجه أنه ال يرد على األول بنـاء  :  )١(وهو على األول ، قال الرافعي 
؛ ألنه لو رد  د على الثاينعلى الزائل العائد كالذي مل يعد ، ووجه أنه ال ير

أما كونه ال يرد على األول ، فإن أراد ال أوالً ، : عليه لرد هو عليه ، قلت 
وال آخراً ، فليس بصحيح ملا قدمنا أن العود بالرد مثبت للرد قطعـاً ، وإن  
أراد ابتداء ، فإن كان مأخذه أن الزائل العائد كالذي مل يعد كما قال ، فهو 

على استدراك الظالمة ، وإن كان مأخذه أن الثاين أقرب  الذي سبق تفريعه
، وفرق بينه وبني العود باهلبة بأن الرد  )٢(فالرد عليه أوىل ، كما قاله اإلمام 

على الثاين غري ممكن فهذا صحيح فالصواب حذف البناء املذكور من كالمه 
ستدالل ناقص ليستقيم ، وأما قوله ال يرد على الثاين ؛ ألنه لو رد هو عليه فا

فإنه ال حمذور يف ذلك ومتام االستدالل أن يقال كما قال غريه ، ولو رد هو 
عليه لرد هو على األول ، ويف ذلك تطويل ، وينبغي أن يكون معىن هذا أنه 
إذا أراد الرد على الثاين ، ليتوصل به إىل الرد على األول ؛ ألن ذلك تطويل 

ما إذا أراد االقتصار على الرد الثاين ، مبطل للفور على الرد على األول ، وأ
فكيف مينع منه ، وقد اشترى منه معيباً ؟ فإن قلت لو كان كذلك لرد الثاين 

قد يقول هذا ] ب٢٦٠ل: / [عليه ، ولو رد هو على األول ملا قدمتم قلت 
ثانياً هو لألول ، وقد بطل بالتأخري ، فـال   )٣(] نثبته [ القائل إن الرد الذي 

ه ، واملنتصر للتصحيح ، وهو التخري بقول الثابت ، ثانياً غري الثابت ميكن من
أوالً فإن الثابت ثانياً ينقص امللك املتلقي من األول ، والثابت أوالً ينقصـه  

                                                 
 .) ٨/٣٤٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 

ألنه له الرد ، ) أحدمها ( ألن اإلمام حكى فيما إذا عاد باهلبة أو جبهة ال رد فيها وجهني )    ٢( 
ال ، ألن الرد نقص للملك املستفاد منه جهة ، وهذان : يرد ما ملك كما ملك ، والثاين 

 .الوجهان مأخذمها ما تقدم عنه من البناء على الدليل العائد 

 ) .١٢/٣٠٣(تكملة اموع  

 .بينته " ل " يف )    ٣( 



 

وينقص امللكني اللذين بعده ، وهذا كله إذا مل يعلم املشتري الثاين بالعيب ، 
ل فيتعني القـول بـالتخيري أو   فلو علم قبل بيعه امتنع رده على املشتري األو

بالرد على الثاين ، وال يأيت القول ؛ بأنه ال يرد على الثاين لفقد علته ، ولـو  
ال رد إذا زال وعاد : إن قلنا :  )١(زال بال عوض وعاد بعوض قال الرافعي 

يرد فهنا يـرد  : بال عوض ، فكذلك هنا ويرد على البائع األخري ، وإن قلنا 
 . )٢(خري ، أو خيري ثالثة أوجه خارجة عما سبق على األول أو األ

املنع من الرد على الثاين ال يأيت هنا لفقد علته ، واملنع من الرد : قلت 
 .على األول خالف ما عليه التفريع فلم يبق إال التخري 

رددت املبيع أو : البد من لفظ يدل على الرد وهو أن يقول  :فرع 
لفسخ يرد على العقد ، والرد على املعقود فسخت العقد ، وما أشبه ذلك وا

ال رد ، إذ ال مـردود  :  )٣(عليه ، ويلزم منه رفع العقد ، وهلذا يقول الغزايل 
الباب فهو لكونه يقتضـي الـرد   ] ب٢٦/م/ [والفسخ إذا استعمل يف هذا 

الواجب ، وليس مقصوداً ؛ لذاته خبالف الفسخ يف سائر املواضع ؛ وهلـذا  
واضع مع تلف العني ، والفعل هل يقوم مقام اللفظ ؟ ذكروا جيوزه يف تلك امل

عيبـاً فـوطئ اجلاريـة ،     )٤(] فوجد يف الثوب [ أنه لو اشترى ثوباً جبارية 

                                                 
 ) .٨/٣٤٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 

وهذا البناء والترتيب جيد والصحيح أن : قلت : لسبكي على قول الرافعي بقوله مث عقب ا)    ٢( 
له الرد ، لكن مع حكاية اخلالف يف املسائل الثالثة اليت ذكرها ، ويف معناهـا الوصـية   

 .واإلقالة 
 ) .١٢/٣٠٤(تكملة اموع  

ه ، حسـياً بـالتلف ، أو   من املوانع املبطلة للخيار ، هالك املعقود علي: ويف ذلك يقول )    ٣( 
حكما بالعتق واالستيالد ، فإذا اطلع بعد الفوات فال رد ، إذ ال مردود ، وتعني احلق يف 

 .األرش وهو جزء من الثمن 
 ) .٨/٣٤١(؛ الوجيز ) ٢/١١٥(الوسيط  

 .ووجد بالثوب " م " يف )    ٤( 
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أحدمها ينفسخ ؛ كالوطء يف زمان اخليار ، فإنه إذا صدر من البائع : وجهني 
؛ ال ينفسـخ  ، والثاين  )١(واخليار له أو هلما كان فسخاً على الصحيح املنصوص 

، وينبغي أن يكون هـذا   )٢(ألن امللك هنا مستقر ، ويف زمن اخليار ضعيف 
هو الصحيح ، السيما إذا قلنا امللك يف زمن اخليار مل ينتقـل ، وإذا قلنـا   

هذا إذا قصد بالوطء الفسـخ ، وال  :  )٣(باإلنفساخ ، قال أبو علي الفارقي 
به الفسخ مل يكن فسخاً قـوالً   جيب املهر ؛ ألنه وطء يف ملكه فإن مل يقصد

 )٤(واحداً ، وجيب املهر وال حد عليه ، ونظري ذلك وطء الوالد اجلارية املوهوبة 

إن وطئها بقصد االسترجاع فعلى الوجهني وإن مل يقصد االسترجاع كـان  
 . )٥(الوطء حمرماً ويلزمه املهر وال حد للشبهة 

ألن األصـل اللـزوم    )٧( )ور والرد علَى الْفَ(  )٦(] قال [  :فرع 
واجلواز عارض فإذا أخر فقد قصر ؛ وألنه خيار يثبت بالشرع لدفع الضـرر  

ميتد إىل أن يرضى :  )٩(وقال أبو ثور  )٨(عن املال فكان على الفور كالشفعة 

                                                 
خالف فيه ، وقال القاضي أبـو  الصحيح املنصوص الذي قاله احملاملي يف التجريد أنه ال )    ١( 

 .الطيب على مجيع األقاويل واجلامع بينهما أنه رد للملك وفسخ للبيع 
 ) .١٢/١٦٢(تكملة اموع  

 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٢( 
 ) .١٢/١٦٣(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٣( 
 .وأجدها أوىل " املرهونة : " يف تكملة اموع )    ٤( 
 ) .١٢/١٦٣(تكملة اموع )    ٥( 
 " .ل " سقطت من )    ٦( 
 ) .٢/٧٤(املنهاج )    ٧( 
 ) .٢/٧٤(؛ مغين احملتاج ) ٣/٤٧٧(روضة الطالبني )    ٨( 
وكنت أحسب أن ذلك جممع عليه ، حىت رأيت ابن املنـذر  : " ويف ذلك يقول السبكي )    ٩( 

م ، أو يأيت من الفعل ما يكون يف املعقول نقل عن أيب ثور أنه ال يكون الرضى إال بالكال
 " .يف اللغة أنه رضى 

 ) .١٢/١٣٩(تكملة اموع  
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أنه أبتاع جارية فقيل إا  )١(يرضى أو يتعذر الرد وعن عبد الرمحن بن عوف 
اقبلوا : " ت أن يطلقها فأيب فقال ملوالها إا مزوجة فأرسل إىل زوجها مرا

واعتبار الفور إمنا هو يف املعني ، أما املوصوف إذا قبض وظهر  )٢(" جاريتكم 
: ال ميلك إال بالرضا فال يعترب الفور ، وإن قلنـا : وظهر به عيب ، فإن قلنا 

إنه على الفور ، واألوجه املنع ، قالـه  : ميلك بالقبـض فيجـوز أن يقال 
] أ٢٦١/ل/ [يف الكتابة ، وحيث قلنا بـالفور   )٤(ونقله الرافعي  )٣( اإلمام

ولو قال مل أعلم إن يل الرد فـإن   )٥(فأخر بال عذر سقط وبيان العذر سيأيت 
أنه على القـولني   )٧(وعن الفروع  )٦(كان قريب عهد باإلسالم قبل وإال فال 

                                                 
أسلم قبل أن يدخل ) هـ٣٢ت(عبد الرمحن بن عوف بن كعب بن لؤي القرشي الزهري )    ١( 

دار األرقم ، وكان من املهاجرين األولني ، شهد بدراً واملشـاهد   يدخل رسول اهللا 
 .على نسائه ، وكان تاجراً ، وهو أحد املبشرين باجلنة  رسول اهللا كلها ، وكان أمني 

 ) .٤١٧-٢/٤١٦(؛ اإلصابة ) ٣٨٨-٢/٣٨٦(االستيعاب  
 ).=٥/٣٢٣(جارية فوجدها ذات زوج فيمن أبتاع : السنن الكربى ، كتاب البيوع ، باب )    ٢( 

)٥/٣٢٣=.( 
لف له من الصحابة ، وهو متسك الناس ذا األثر ، واملدعى أنه ال خما: مث قال السبكي = 

حمتمل ، ألن يكون عبد الرمحن ال يرى اخليار على الفور ، أو أنه ال يبطل مبثـل هـذا   
 .التأخري ، وليس يف األثر أنه رد جرباً ، فيحتمل أن مالكها رضى بردها 

 ) .١٢/١٥٤(تكملة اموع  
بالتأخري بغري عذر ، وهـذا يف  اعتبار الفور كالشفعة ، فيبطل : ويف ذلك يقول الشربيين )    ٣( 

إن : املبيع املعني ، أما الواجب يف الذمة بيع أو سلم إذا قبض فوجد معيباً ، فقال اإلمام 
أي وهو األصح ، فال يعترب الفور ، إذا امللك موقوف علـى  . ال ميلك إال بالرضا : قلنا 

منا يثبت الفـور فيمـا   وكذا إن قلنا ميلك بالقبض ؛ ألنه ليس معقوداً عليه ؛ وإ. الرضا 
 " .يؤدي رده إىل رفع العقد 

 ) .٢/٧٤(مغين احملتاج  
 ) .١٢/١٥٤(وجدته يف تكملة اموع )    ٤( 
 .من البحث ) ٦٥١ص(ينظر )    ٥( 
 ) .٣٤٩-٨/٣٤٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 
 ) .١٢/١٤٣(تكملة اموع : ينظر )    ٧( 



 

 .فيما إذا ادعت األمة جهل احلكم 

قبل ؛ ألنه خيفـي   )١(ه على الفور قال الرافعي مل أعلم أن: ولو قال 
إمنا يقبل ممن خيفى عليه وينبغي :  )٣(والنووي  )٢(على العوام وقـال الغزايل 

يقبل ممن خيفى عليه ومن جمهول احلال ، ولو آبق العبد قبل القبض : أن يقال 
متحدد وأخر مل يسقط بل لو صرح بإسقاطه مل يسقط يف األصح ألن السبب 

فَلَو علمـه  ( فال يؤمر بالعدو والركض ، قـال   )٤( )فَلْيبادر علَى الْعادة ( ل قا
ويف  )٥( )أَو يأْكُلُ فَلَه تأْخريه حتى يفْـرغ   –فرضاً أو نفالً  –وهو يصلِّي 

الشفعة ما يقتضي جريان وجه يف النفل واألكل هنا ومثلها قضـاء احلاجـة   
وكذا لو علمه وقد دخل وقت هذه األمور فاشتغل ا أو لـبس   )٦(واحلمام 

، ولو لقي البائع فسلم عليه مل يبطل الـرد إال   )٧(ثوباً أو أغلق باباً فال بأس 
أَو لَيالً فَحتـى  ( قال .  )٨(علـى وجه ضعيف ، ولو أخذ يف حمادثته بطل 

 بِحصتقيده مبا إذا مل  كالم املتويل فافهم )١(والرافعي  )١٠(قاله املاوردي  )٩( )ي
                                                 

 ) .٨/٣٤٩(ع مع اموع فتح العزيز مطبو)    ١( 
 ) .١١/٤٩٢(الوجيز : ينظر )    ٢( 
 " .الشفعة " وقد صرح الغزايل وغريه ذا يف كتاب : " وي وقال النو)    ٣( 

 ) .٣/٤٧٨(روضة الطالبني 
 ) .٢/٧٥(املنهاج )    ٤( 
 ) .٢/٧٥(املنهاج )    ٥( 
ى طعام أو يف صالة نافلة مل يلزمـه ،  وإن كان يف محام أو عل: " ويف ذلك يقول الغزايل )    ٦( 

 " .وقطعها على خالف العادة 
 ) .١١/٤٩٢(الوجيز  

 ) .٨/٣٤٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
 ) .٣٤٨-٨/٣٤٧(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٦/٣١٧(احلاوي )    ٨( 
 ) .٢/٧٥(املنهاج )    ٩( 
العيب ليالً ، مل يلزمه رده يف احلال حىت يصبح اعبتاراً فلو وقف على : " ويف ذلك يقول )    ١٠( 

 " .بالعرف 
 ) .٦/٣١٧(احلاوي  
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وقال .  )٢(مل يتمكن من احلاكم وال الشهود وال البائع وصرح به ابن الرفعة 
فَإِنْ ( قال  )٤(بغري كلفة فال فرق بينه وبني النهار  )٣(] املسري [ إذا متكن من 

 هلَيع هدر لَدبِالْب عائوكذا  قطعاً ،  إن كان بائعاً عن نفسه: أي  )٥( )كَانَ الْب
إن باع عن غريه بوكالة ما صرح به األصحاب وجيب بناؤه علـى العهـده   

ال يطالب بالعهده ، وهذا يرد علـى  : واملوكل يرد عليه أيضاً ، إال إذا قلنا 
املصنف ، والبائع بطريق الوصية والوالية ، وكذا القاضي والـوارث يـرد   

 .عليهم بال خالف 

/  )٦(أي إذا مل حيصـل بالتوكيل تأخري  )كيله بِنفِْسه أَو و( قـال 
ولَو تركَه ودفَع ( أي إذا كان له وكيل ، قال أَو علَى وكيله قال ] أ٢٧/م[

 آكَد ومِ ، فَهإِلَى الْحاك رفهمـه مـن   إنه الذي :  )٨(قال الرافعي  )٧( )اَألم
وينبغـي   )٩(] وجد لألصحاب ويف الشرح الصغري إنه الذي ي[ كالم األصحاب 

إن :  )١٠(وحاصله التخري بني البائع واحلاكم وقال اإلمـام  : قال . أن يؤخذ به 
احلـاكم  متكن من الفسخ بني يدي قاضي فال عذر يف التأخري ، وإن رفع إىل 

                                                                                                                        
 ) .٨/٣٤٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 ) .١٢/١٤٢(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٢( 
 .املشتري " م " يف )    ٣( 
، فلم أر التصريح به لغريه ، قال البغوي هذا وإن كان املعىن والفقه يقتضيه : قال السبكي )    ٤( 

 .إنه يف الليل ال يلزمه تعجيل الفسخ وال اإلشهاد : ، وابن أيب عصرون 
 ) .٣/٤٤٩(التهذيب : ؛ وينظر ) ١٢/١٤٢(تكملة اموع  

 ) .٢/٧٥(املنهاج )    ٥( 
 ) .٢/٧٥(مغين احملتاج )    ٦( 
 ) .٢/٧٥(املنهاج )    ٧( 
 .) ٨/٣٤٨(مطبوع مع اموع  فتح العزيز)    ٨( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٩( 

 ) .١٢/١٤٤(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١٠( 

لرد
ن ا
ل ع
ؤو
ملس
ا

 



 

: ، وقال  )٢(، وتبعه الغزايل  )١(مع حضور اخلصم ، بطـل حقـه على املذهب 
: د ، فإن عجز فاحلـاكم وقـالوا   ـز أشهـن عجإـدأ بالبائع فـإنه يب: 

على أن الشيخ أبا حامـد   )٣(ة إن احلاكم أكد من الغرمي ـيف الشفع كلهم 
إن الرفع فيها إىل احلاكم ليطلب الغرمي تطويل مبطل ، : خالف فيها ، وقال 
بني كالمي الغزايل هنا ويف الشفعة فحمل احلضور هنا على  ومجع ابن الرفعة

إنه مىت كان : جملس االطالع وهناك على احلضور يف البلد وقال احلضور يف 
احلاكم يف جملس االطالع مل جيز التأخري للبائع قطعاً ، ومىت كان البـائع يف  
جملس اإلطالع مل جيز التأخري للحاكم على ما أشار إليه اإلمام من اخلالف ، 

يف البلـد  ونسب إىل القفال ، ومىت مل يكونا يف جملس االطـالع ، ومهـا   
إن التخـيري  ] ب٢٦١/ل/ [ )٤(فاحلاكم آكد ، ومقتضى كـالم الرافعـي   

                                                 
إن رفع إىل القاضي مع حضور الغرمي بطل حقه على املذهب وهو مقصـر ، وإن كـان   )    ١( 

كيـد ،  الشهود حضوراً ترفع إىل القاضي فوجهان إذ يف الرجوع إىل القاضي مزيـد تأ 
فاقتضى هذا الترتيب الغرمي ، مث اإلشهاد مث احلاكم ، وقيل الغرمي مث اإلشهاد أو احلـاكم   

 .يف رتبة واحدة 

 ) .١٢/١٤٤(تكملة اموع  

يرد عليه يف الوقت إن كان حاضراً ، وإن كان غائباً أشهد شـاهدين  : " ويف ذلك يقول )    ٢( 
 " .القاضي  حاضرين على الرد ، فإن مل ميكن حضر عند

 ) .٨/٣٤٧(الوجيز  

حيث قال اإلمام والغزايل يف البسيط يف الشفعة أن الشفيع إذا ترك مطالبة املشـتري مـع   )    ٣( 
 .احلضور ، وابتدر احلاكم فهو فوق مطالبة املشتري 

 ) .١٢/١٤٦(تكملة اموع  
 ) .٨/٣٤٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٤( 
وهذا بإطالقـه  : ى قول الرافعي إنه خمري بني البائع واحلاكم بقوله وقد عقب السبكي عل 

إنه إن ترك البـائع  : يقتضي أنه جيد أحدمها ويعدل عنه إىل اآلخر السيما قول الرافعي 
ورفع إىل احلاكم فهو زيادة تأكيد ، فإنه دل على هذا املعىن لكن هذا يرده تصرحيهم مىت 

وز التأخر للبائع وبالعكس فيتعني محل هذه العبـارة  كان احلاكم يف جملس االطالع ال جي



 

كان االطالع يف جملس احلاكم أو البائع أم ال ، واعترض على الغزايل ، سـواء 
مينع املبادرة إىل القاضي إذا وجد البائع أن ميتنـع   )١(] ملن [ الالئق : وقـال  

 .الوصول إليه  )٢(منها إذا أمكن 

منا ر ، وإأنه إذا جاء إىل احلاكم فال يدعي ؛ ألن غرميه حاض: وأعلم 
خ حبضرة القاضي ، ويطلب غرميه ، فإذا قلنا القاضي ال يقضي بعلمه فما يفس

وإِنْ ( قال .  )٣(فائدة ذلك ، فلعل هذا مفرع على الصحيح أنه يقضي بعلمه 
:  )٦(قال البغـوي   )٥(يـه هذا ال نزاع ف )٤( )كَانَ غَائباً رفَع إِلَى الْحاكمِ 

يدعي الشراء أو إقبـاض   )٧(يضعه احلاكم عند عدل ، وقال القاضي حسني 
الثمن وظهور العيب وأنه فسخ ، ويقيم البينة ، وحيلف معها مث يأخذ املبيـع  

ه عند عدل والثمن يبقى ديناً على البائع يقضيـه القاضي مـن  ـمنه فيضع
دينه ، وأطلق  )٨(] ليقض به [ بيع ، باعه ماله ، فإن مل يكن له مال سوى امل

وغريه الغيبة ، وظاهره يشمل الغيبة عن البلد ، وإن قلت املسافة ؛  )٩(الرافعي 
واَألصح ( قال . ألن تكليفه اخلروج عن البلد حرجاً ، السيما واحلاكم فيها 

ملْزي هـأَنح هكَنخِ إِنْ أَملَى الْفَسع ادهاإلش ه    عِ أَوـائإِلَـى الْب ـههِينى يت

                                                                                                                        
على ما سوى هذه الصورة ، وأنه إمنا جيوز له الذهاب إىل اآلخر إذا مل يتفق لـه لقـاء   

 " .اآلخر قبله 
 ) .١٢/١٥٣(تكملة اموع  

 " .م " بياض يف )    ١( 
 ) .٨/٣٤٨(أمكنة يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
 ) .١٢/١٥٠(تكملة اموع )    ٣( 
 ) .٢/٧٦(املنهاج )    ٤( 
 ) .٥/٧٦(مغين احملتاج )    ٥( 
 ) . ٣/٤٤٩(التهذيب )    ٦( 
 ) .٨/٣٤٨(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
 .لقضاء دينه " م " يف )    ٨( 
 ) .٨/٣٤٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٩( 
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ع به صاحب التتمة وغـريه وقـال   ـقط:  )٢(ال الرافعي ـق )١( )الْحاكمِ 
وأيب عصرون األصح ال يلزم ، ومعىن اإلشهاد اإلشهاد على نفس  )٣(البغوي 

ال يلزم ، فهـل  : ، وإذا قلنا )٤(نفس الفسخ ، هكذا دل عليه كالم الغزايل 
ب الفسخ ، قال ابن الرفعة يشبه أن يكون فيه وجهان جيب اإلشهاد على طل

إنـه  :  فيشهد اثنني وقال ابن الرفعة )٥(ة ، وإذا أشهد قال الغزايل ـكالشفع
 .احتياط ؛ ألن الواحد مع اليمني كاف 

واجـب علـى   : أنه إذا أشهد على نفس الفسخ سواء قلنا : وأعلم 
نفذ الفسخ وال حتتاج بعده إىل الوجه األول ، أو جائزاً على الثاين ينبغي أن ن

  )٦(إتيان البائع أو احلاكم إال للتسليم وفصل اخلصومة ، وما ذكره الرافعـي  
من الترتب يأباه ظاهره ، وصاحب التتمة ملا أوجب اإلشـهاد مل يسـلك   
ترتيب الرافعي ، وإمنا أوجب اإلشهاد أو حضور احلاكم أو البـائع فأشـعر   

والفقه يقتضيه لتمكنه من الفسخ ، فإن الفسـخ  باالكتفاء بكل من الثالثة ، 
بالعيب عندنا ال يتوقف على احلاكم ، وال البائع ، بل لو قال حال علمـه  

                                                 
 ) .٢/٧٦(ج املنها)    ١( 
لو متكن من اإلشهاد على الفسخ هل يلزمه ذلك ؟ فيه وجهان منقـول صـاحب   : " حيث قال )    ٢( 

 " .التتمة وغريه منهما اللزوم 
 ) .٨/٣٤٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

ال يشتـرط ، وال : األصح : وهل يشترط اإلشهاد إن أمكنه ؟ فيه وجهان : " ويف ذلك يقول )    ٣( 
 " .فسخت : ن يقول بلسانه أ

 ) .٣/٤٤٩(التهذيب  
 ) .٨/٣٤٧(الوجيز )    ٤( 
يرد عليه يف الوقت إن كان حاضراً ، وإن كان غائبـاً أشـهد شـاهدين    : " حيث قال  )   ٥( 

 " .حاضرين على الرد 
 ) .٨/٣٤٧(الوجيز  

إلسالم هاهنا ويف وإذا مل يكن عذر فقد ذكر حجة ا: ولقد رتب الرافعي ذلك حيث قال )    ٦( 
ويف الوسيط أنه إن كان البائع حاضراً يرد عليه ، وإن كان غائباً تلفظ بالرد ، وأشـهد  

 .عليه شاهدين فإن عجز حضر عند القاضي وأعلمه الرد 
 ) .٢/١١٥(؛ الوسيط ) ٨/٣٤٧(الوجيز : ؛ وينظر ) ٨/٣٤٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

بالعيب وحده رددت املبيع أو فسخت العقد انفسخ ، وإذا كان كذلك فما 
وجه وجوب إتيان البائع أو احلاكم بعد ذلك ، فينبغي أن حيمل كالم الرافعي 

أن له تأخري الرد إىل أن جيد احلاكم أو البائع إال أن جيـد   على] ب٢٧/م/ [
الشهود فال يؤخر ، وليس له االشتغال بطلب الشهود من البائع أو احلاكم ، 

أنه لو اشترى عبداً فعلم بـه   )٢(] حسني [ القاضي  )١(نعم رأيت يف فتاوى 
قـال   بطل حقه ، فإن أراد التخلص بفسخ أوالً مث يقصـده  )٣(عيباً ففصده 

هذا عندي إذا فسخ بني يدي البائع أو فسخ :  )٤(جامع الفتاوى وهو البغوي 
: فسخ واشتغل بطلبه أما إذا فسخ مع غيبته وتواىن يف رده بطل حقه ، قال 

يف غاية اإلشكال ، كيف يبطل الفسخ : مشكل ، قلت ] أ٢٦٢/ل/ [وهو 
يان اخلالف ؟ وال فرق يف جر )٥(بعد نفوذه ؟ وإن مل ينفذ فكيف ميكن منه 

يف لزوم اإلشهاد بني أن يكون البائع غائباً عن البلد أو فيها ومنع من الوصول 
إليه وإىل احلاكم عذر من ليل أو مرض أو مل مينع ، ولكنه كان متوجهاً إليه ، 

                                                 
ظننت أي لو فصـدته أو  : فوجد به عيباً ، ففصده ، وقال  اشترى عبداً: حيث جاء فيه )    ١( 

حجمته زال عنه ذلك العيب ففصده فلم يزل ، يبطل حقه من الرد ؛ ألن فصده رضـي  
منه بالعيب ، فإن أراد التخلص من ظالمته يفسخ أوالً مث يفصد ، فإن هلك فهـو مـن   

 .ضمان املشتري بالقيمة 
 ) .١٢/١٦٠(تكملة اموع :  ؛ وينظر) أ/٥٥(فتاوى القاضي حسني  

 " .ل " غري واضحة يف )    ٢( 
 .قطع العرق إلخراج الدم الفاسد ، وقد فَصدت وافْتصدت : الفَصد يف اللغة )    ٣( 
 ) .٢/٥١٩) (فصد/مادة(الصحاح  

 ) .١٢/١٦٠(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٤( 
الً آخر وهو أنه بعد الفسخ يبطـل حقـه بـالتواين    ولذلك زاد السبكي على ذلك إشكا)    ٥( 

والظاهر ، أنه بعد الفسخ ينتقل امللك عنه ، وال يبقى إال املنازعة ، فإن صدقه البـائع أو  
كانـت بينة ، فال يضر التواين ، وإمنا تعترب املبادرة عند من يرى التلفظ بالفسخ علـى  

 .الفور ، ألجل إنكار املشتري 
 ) .١٢/١٦٠(تكملة اموع  



 

طريقه على مـا يقتضـيه إطـالق     )١(] يف [ وإىل احلاكـم فوجد الشهود 
 .كالمهم 

اِإلشهـاد لَم يلْزمه التلفُّظُ بِالْفَسخِ فـي   فَإِنْ عجز عـنِ( قـال 
 حأنه األصح عند اإلمام ، والبغوي ، وكـذلك  :  )٣(قال الرافعي  )٢( )اَألص

، وأما النهاية فجزم به ، ولكن مل يفرضـه يف حالـة    )٤(رأيته يف التهذيب 
 يتمكن مـن  العجز ، وأعلم أن صاحب التتمة ، نقل فيما إذا أطلع ليالً ومل

البـد أن يقـول   : احلاكم وال اإلشهاد وال البائع إن عامة األصحاب قالوا 
له التأخري إىل وجود أحدهم ، والقاضي حسني : فسخت ، وإن القفال قال 

أطلق النقل عن عامة األصحاب أنه ال بد من الفسخ على الفـور ، وعـن   
إذ مل جيد  )٥(أحوال  القفال أن له التأخري إىل حضور جملس احلكم وهنا ثالثة

أن يكون عذراً من ليل أو  )٦(] إحداها [ جيد البائع وال الشهود وال احلاكم 
 )٧(مرض وحنوه فاخلالف يف وجوب التلفظ بالفسخ موجود يف التهـذيب  

فيه الثانية ، إذا مل :  وقد علمت ما قاله صاحب التتمة )٩(والرافعي  )٨(والتتمة 

                                                 
 .على " ل " يف )    ١( 
 ) .٢/٧٦(املنهاج )    ٢( 
 .) ٨/٣٤٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 .) ٣/٤٤٩(التهذيب )    ٤( 
القفال  –هكذا رأيته يف تعليقة : وقد وضح ذلك أقوال القاضي حسني والقفال مث أضاف )    ٥( 

حسني أنه رد على القفال ، وقال  وأراد أبو سعد اهلروي يف النقل عن القاضي –القفال 
 .سبيله أن يفسخ الواقع منه ليتيسر اإلثبات له : 

 ) .١٢/١٤٣(تكملة اموع  
 .أحدها " ل " يف )    ٦( 
 .حيث مل يشرطه البغوي وقد مر ذلك أكثر من مرة )    ٧( 
 . )٣/٤٤٩(التهذيب  

 ) .ب/٥٩(تتمة اإلبانة )    ٨( 
 ) .٨/٣٤٨(مع اموع فتح العزيز مطبوع )    ٩( 
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الثالثة . هلم فيظهر أا كاحلالة األوىل  مل يكن عذر سوى فقدهم وقعد منتظراً
يقتضي اخلالف فيها والرافعي مل  )١(مدة املسري إليهم فإطالق القاضي حسني 

مل يتعرض هلا وميكن محل ما يف النهاية من اجلزم عليها والفرق بينها وبـني  
 األوليني أنه هنا مشتغل باألسباب الظاهرة فال يعد مؤخراً لكن صاحب التتمة

اشتغل بالقـذف   )٢(] ولو [ ل اخلالف بني القفال وغريه إذاً ظاهر جعل أص
؟ الشتغاله بسبب الفرقة وهذا يقتضي  )٣(] أو ال [ واللعان هل يكون عائداً 

جريان اخلالف مطلقاً لكنه بعيد ؛ ألن القول بوجوب التلفظ بالفسخ إن قيل 
م من اإلشكال يف معه بوجوب املبادرة إىل البائع أو احلاكم ورد عليه ما تقد

كالم جامع فتاوى القاضي وإن مل يقل بذلك بطل الكالم يف أكثر األعـذار  
نص على أنه لو كانت  )٤(اليت تكلم األصحاب يف التأخري ا ؛ ألن الشافعي 

كانت دابة فركبها بطل حـق الفسخ وتكلم األصحاب عليـه بـاإلطالق   
ملبطل تركه ال الركوب ، وعلى إلزام التلفظ بالفسخ ا )٥(والتقيد كما سيأيت 

إال أن يصح كالم جامع الفتاوى وهو بعيد فتلخص أنه ال جيـب الـتلفظ   
بالفسخ حال اشتغاله باألسباب ، وكذا حال عدم اشتغاله باألسباب لعـذر  
على الصحيح ؛ ألنه قد ال ميكنه إثباته فيبقى كالً عليه وال فرق يف هذا املعىن 

ذ أنه جيوز إذا وجد البـائع أن يتركـه   بني حالة العجز وغريها ومن هنا يأخ

                                                 
 ) .١٤٤-١٢/١٤٣(تكملة اموع )    ١( 
 " .ل " سقطت من )    ٢( 
 .أو الشتغاله " ل " يف )    ٣( 

وال خري يف أن يشتري الرجل الدابة بعينها على أن يقبضها بعد سـنة ،  : " وما جاء عنه )    ٤( 
الدابة ويشترط ركوـا قـل    ألا قد تتغري إىل سنة وتتلف ، وال خري يف أن يبيع الرجل

 " .ذلك أو كثر 

 .من البحث ) ٦٦٠،  ٦٥٩ص(؛ ينظر ) ٣/٣٥(األم )    ٥( 



 

؛  )٢(واقتضاه كالم الرافعـي   )١(ويعدل إىل احلاكم كما نسب إىل القفـال 
وجوب ] أ٢٨/م/ [العكس ويأخذ ] ب٢٦٢/ل/ [الحتمال إنكاره خبالف 

أوجب الرد علـى البـائع ومل    )٣(اإلشهاد ؛ ألنه يؤمن معه ذلك ، والبغوي 
ا هو املقصود بالرد وهو البائع الذي ينفصل يوجب اإلشهاد ، فلعله الحظ م

األمر معه وقد اتفق ملا انتهيت إىل هذا املكان يف الدرس حضـور شـخص   
يستغين يف دابة اشتراها ومحلها من الشام ففي الطريق علم عيبها ، ومل يكن 
البائع حاضراً ، ففسخ املشتري حبضرة شاهدين واستمر باحلمل عليهـا إىل  

( ن الفسخ قد نفذ ، وعليه أجرة النقل للمدة اليت بعده ، قـال  فأفتيته أمصر ، 

 الِ ، فَلَوعمتاالس كرطُ ترتشيو ] مدختاس [)٤(  دبالْع]كرت لَـى   )٥(] أَوع
 ةابا[الدهجر٦(] س(  قُّهطُلَ حا بإِكَافَه أي إذا مل حيصل برتعـه ضـرر    )أَو

إن كان يسرياً كاسقين ، أو نـاولين  : ، وقيل  )٧(ه بالرضى للدابة ، إلشعار

                                                 
واقتضى كالم اإلمام يف الشفعة أن يكون خمـرياً بـني البـائع    : ويف ذلك يقول السبكي )    ١( 

واحلاكم ، وقال ابن الرفعة إن يف هذه الصورة الوجهان عن القفال وغريه يعين فيكـون  
 .تخيري على رأي القفال خاصة ال

 ) .١٢/١٤٨(تكملة اموع  
ولو تركه ورفع األمر إىل جملس احلكم فهو زيادة توكيد ، وحاصـل  : " ويف ذلك يقول )    ٢( 

 " .هذا ختيريه بني األمرين 
 ) .٨/٣٤٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

وكيله ، رد عليه بنفسه ، أو بوكيله ، وال مث إن كان البائع حاضراً أو : " ويف ذلك يقول )    ٣( 
حيتاج إىل حضور جملس احلاكم ، وإن كان البائع غائباً ، رده مبحضـر احلـاكم ، وال   

 " .يشترط اإلشهاد يف األصح 
 . ) ٣/٤٤٩(التهذيب  

 " .ل " استعمل وشطبت من " م " يف )    ٤( 
 .نزل " ل " يف )    ٥( 
 .شرجها " م " يف )    ٦( 
 ) .٢/٧٧(مغين احملتاج )    ٧( 
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: والروياين ، وقيـل   )١(الثوب أو أغلق الباب ، فال أثر له جزم به املاوردي 
 )٣([    ] جيـوز  : الثيب ، وقيل  )٢(جيوز كل االنتفاعات حىت وطء اجلارية 

أي [  كل االنتفاعات ما مل يدل على الرضا ، كوطء الثيب ، ولبس الثوب
[  )٥(] والعـرض  [  )٤(] يف مسرية للرد أو يف املدة اليت يغتفر التأخري فيها 

على البيع فهذا هو املختار وكالم مجاعة من العراقيني مائل إليه ، وإن كـان  
املشهور األول واملروازة مطبقون عليه ، بأن حق الرد ثابت وال يسقط إال مبا 

أنه لو جاء العبد بكوز ، فأخذه منه :  )٦(حتقق داللته على الرضا وعن القفال 
منه مل يصـر ، ألن وضـع الكوز يف يده ؛ كوضعه على األرض ، فـإن  

الكوز إليه فهو استعمال ، وقد أشرنا إليه فيما سبق ، إىل  )٧(] ودفع [ شرب 
ال جيـب الـتلفظ   : إىل أن الكالم يف هذا نفياً أو إثباتاً ، إمنا يأيت وإذا قلنا 

،  )٨(مبا قاله جامع فتاوى القاضي من وجوب املبادرة بعده بالفسخ ، أو قلنا 

                                                 
ال يستعمل املبيع بعد علمه بعيبه ، ألن االستعمال ينايف الرد ، فإن : " ... ويف ذلك يقول )    ١( 

استعمله بطل حقه من الرد واألرش معاً ، إال أن يكون يسرياً جرت العادة مبثله يف غـري  
الباب ، أو ناوليين الثوب ، أغلقي : ملكه ، كقوله للجارية املبيعة وقد وقف على عيبها 

 " .فال يكون هذا اليسري وما جرى جمراه مانعاً من الرد ألن العرف جار مبثله يف غري ماله 
 ) .٦/٣١٧(احلاوي  

وإذا اشترى جارية ثيباً فأصاا مث ظهر منها على عيب كان : " ويف ذلك يقول الشافعي )    ٢( 
ال ينقصهـا شيئاً وإمنا ردها مبثـل احلـال    عند البائع ، كـان له ردهـا ؛ ألن الوطء

 " .أخذها به 
 ) .٣/٦٠(األم  

 .وهي وطء " ل " كلمة شطبت من )    ٣( 
بطل " بعد نص املنهاج السابق قبل قوله " م " ينبغي التنبيه إىل أن هذه العبارة وردت يف )    ٤( 

 " .م " وقد سقطت هنا من " حقه 
 " .م " بياض يف )    ٥( 

 ) .١٥٦-١٢/١٥٥(تكملة اموع . وعزاه السبكي للقفال يف شرح التلخيص    ) ٦( 

 .ورد " م " يف )    ٧( 
 ) .١٢/١٥٦(تكملة اموع )    ٨( 



 

اكفْت : يقال : وكاف بكسر الواو : بكسرة اهلمزة ، ويقال  )١(، وإالكاف 
 .. )٢(] احلمار ، وأوكفْته شددت عليه اإلكاف 

فلو مل  )٣( )ويعذَر في ركُوبِ جموحٍ يعسر سوقُها وقَودها ( قال 
:  )٥(ال يعذر ، وقال ابن سـريج  :  )٤(حاً ، فاألصح عند الرافعي تكن مجو

هـذا إذا ركبها للرد أو للسـقي ، فـإن ركبـها     )٦(يعذر ، وتبعه مجاعة 
أنـه   )٨(، وأطلق الشـافعي   )٧(استعماالً ، فعن ابن سريج ما يقتضي جوازه 

بها يبطل الرد بالركوب ، فحمله ابن سريج على ما إذا مل تكن مجوحاً ورك
لالستعمال ال للرد ، فاقتضي أن الركوب لالستعمال ممتنع ، فأما أن يكـون  
له قوالن وأمـا أن يكون قال ذاك على رأيه وهذا على املـذهب ، وقـد   

أن االستعمال مىت مل يشعر بالرضا وال حصل به تأخري  )٩(اخترت فيما سبق 
كون سائرة فلـو  وله علفها وسقيها قطعاً وحلبها بشرط أن ت. ال مينع الرد 

، وكـذا   )١٠(وقفها ليحلب بطل حقه واللنب احمللوب قبل الفسخ للمشتري 

                                                 
 ) .٧ص) (أكف/مادة(املصباح املنري )    ١( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٢( 
 ) .٢/٧٧(املنهاج )    ٣( 
 )٤    (موع فتح العزيز مطبوع مع ا)٨/٣٤٩. ( 
 .ينظر قوله يف املصدر السابق نفس الصفحة )    ٥( 
ابن أيب عصرون واملاوردي يف الوجه الثاين له والروياين يف احلليـة واسـتدل لـه    : منهم )    ٦( 

 .بأن الركوب أعجل له يف الرد وأصح للدابة يف القود : املاوردي 
 ) .١٢/١٥٦(؛ تكملة اموع ) ٦/٣١٧(احلاوي  

 ) .٦/٣١٧(احلاوي )    ٧( 
 ) .٣/٣٥(األم : ينظر )    ٨( 

 .من البحث ) ٦٥٩ص(ينظر )    ٩( 

 .ألنه مما حدث يف ملكه )    ١٠( 

 ) .١٢/١٥٨(؛ تكملة اموع ) ٨/٣٥٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
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،  )٢(، ولو علم العيب وهو راكب واستدام ؛ فكابتداء الركـوب   )١(الولد 
، وليس الثوب مانع من الرد ألنه مشعر بالرضا  )٣(واستدامة السرج كتعليقه 

ـ ي ـه فـو البسـب وهـالعي )٤(] م ـعل[ و ـول ـ ـالطري ه ـق فتوج
 )٦(، ويعذر وبترك العـذار   )٥(رد عذر ؛ ألن نزعه ال يعتاد يف الطريق ـلل

اً ، وجيوز نزعها ، ولو أنعلها يف الطريق فإن ـأيض )٨(وتعليقهما  )٧(واللجام 
، ولو كان أنعلها مث علـم   )٩(فإن كانت متشي بال نعل بطل حقه ، وإال فال 

                                                 

 ) .١٢/١٥٧(تكملة اموع )    ١( 

 .فال جيوز يف األصح )    ٢( 

؛ تكملة اموع ) ٣/٤٧٩(؛ روضة الطالبني ) ٨/٣٤٩(وع مع اموع فتح العزيز مطب 
)١٢/١٥٦. ( 

 .ألنه استعمال وانتفاع ، ولوال ذلك الحتاج إىل محل أو حتميل )    ٣( 
 ) .٣/٤٧٩(؛ روضة الطالبني ) ٨/٣٥٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .علب " ل " يف )    ٤( 
ولـو  " بني الثوب امللبوس وعرف عيبه يف الطريق وغريه يقول ويف ذلك يفرق املاوردي )    ٥( 

كان املبيع ثوباً ، فحني وقف على عيبه لبسه لريده على بايعه ، مل جيز ، وكان هذا اللبس 
مانعاً من الرد بالعيب ، ألن العادة مل جتر به ، وألنه ال مصلحة للثوب يف لبسه ، ولـو  

لطريق ، فتوجه لريده مستدمياً للبسه ، جـاز ومل  كان البساً للثوب فوقف على عيبه يف ا
 " .مينعه ذلك من الرد ، وإن العادة مل جتر يف الطريق برتعه 

 ) .٦/٣١٧(احلاوي  
 .العذَار للدابة هو السري الذي على خدها من اللجام )    ٦( 
 ) .١٥١ص) (عذر/مادة(املصباح املنري  

معرب ، واجلمع جلم ، وهو ما يوضع من السري يف فيه اللجام للفرس ، قيل عريب ، وقيل )    ٧( 
 .فيه ومنه أجلمت الفرس إجلاماً 

 ) .٢١٠ص) (جلم/مادة(املصباح املنري  
 .ألما خفيفان ، وال يعد تعليقهما على الدابة انتفاعاً ، وألن القود يعسر دوما )    ٨( 
 ) .٨/٣٥٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .لسؤال سأله الشيخ أبو حامد ، كما قال الرافعي وهذا جواب )    ٩( 
 ) .٨/٣٥٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

ه نزعه والرد ، وال جيب على البائع قبوله فل )١(] نزعه [ العيب فإن مل يعيب 
وفيـه   )٣(يعيب نزعه ، فرتع بطــل الـرد ، واألرش    )٢(] كان [ ، وإن 

، ونزعه قبل العلم عيب حادث ، ولو ردها مع النعل أخرب  )٤(احتمال لإلمام 
، واألشبه أنه إعراض حـىت   )٥(هو متليك : أخرب البائع على القبول ، مث قيل 

: تري ، إال أن حيصل لفظ اهلبة ، فهو متليك ، وقيـل  إذا سقط يكون للمش
، وإن قلنا  )٦(وليس له املطالبة به ما دام متصالً ] ب٢٨/م/ [على الوجهني 

ال أمسح بالنعل وأطلب األرش عـن  : إعراض ، وال يطلب قيمة ، ولو قال 
 . )٧(العيب مل يكن له ذلك 

/ أم ال ؛ ألن مؤنة الرد على املشتري سواء تلفـظ بالفسـخ    :فرع 
 )٨(] املهـذب  [ يده يد ضمان قبل الفسخ وبعده ، ويف شرح ] أ٢٦٣/ل[

                                                 
 " .ل " غري واضحة يف )    ١( 
 " .ل " سقطت من )    ٢( 
لو أنعل الدابة ، مث اطلع على العيب فليرتع النعل ولـريده إن  : " ويف ذلك يقول الغزايل )    ٣( 

يلزم البائع قبول النعل ، وإن كان يعيبه فله الرد ، وعلـى  كان ال يتعيب بالرتع ، وليس 
ال أمسح بالنعل وأطلب األرش ، مل يكن : البائع قبول النعل فإنه تابع ، ولو قال املشتري 

 " .له ذلك ، فإنه كاحملتقر يف مؤنة الرد 
 ) .٢/١١٨(الوسيط  

 ) .١٢/٢٤٢(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٤( 
متليك ، فإذا : فإن قلنا : مث ترك النعل إليه متليك أم ال ؟ فيه وجهان : " يقول البغوي وفيه )    ٥( 

 " .فإذا نزعه البائع ، ال جيب رده إىل املشتري ، وإال فيجب 
 ) .٣/٤٥٠(التهذيب 

 ) .١٢/٢٤٢(؛ تكملة اموع ) ٣/٤٨٣(روضة الطالبني )    ٦( 
 ) .٢/١١٨(الوسيط )    ٧( 
 .ذهب امل" م " يف )    ٨( 
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؛ ألنه عاد إىل ملكه وال أدري من  )٢(أا على البائع  )١(أليب إسحاق العراقي 
األول ، وذكر القاضي  )٤(والرافعي  )٣(من أين له ذلك ؟ والذي قاله املتويل 

ذا فسخ خبيـار الشـرط ،   مجلة من نظائر وذلك ، منها إ )٥(القاضي حسني 
والتحالف والفلس فمؤنة الرد على املشتري ، ومؤنة رد املرهون على الراهن 
، والقيم إذا ظهرت خيانته أو عزل ، واملال يف يده ، مؤنة رده عليه وإذا أراد 
الرد بعد بلوغ الصيب فعلى الصيب ، ومؤنة تسليم املوص به إىل املوصى لـه  

العني املستأجرة بعد املدة فيه خالف ، والصداق  على املوصى له ، ومؤنة رد
إىل الزوج إذ اشترط ، أو انفسخ على الزوج ؛ ألنه أمانة يف يدها ، هكـذا  
قال القاضي ، وهي طريق املراوزة ، وطريقة العراقيني أنه مضمون عليها وهو 

 ، والعبد اجلاين إذا احتيج إىل بيع نصفه يف اجلناية مؤنة بيعه مـن  )٦(األصح 
خيلص من مثن  )٨(] حسني [ وغريه على من ؟ قال القاضي  )٧(أجرة الدالل 

مثن العبد اين عليه قدر أرش اجلناية ، ومعىن هذا أا يف هذه الصورة علـى  

                                                 
من ) هـ٥٩٠-٥١٠(إبراهيم بن منصور بن مسلم العراقي الفقيه املصري ، أبو إسحاق )    ١( 

وكان صاحب أيب إسحاق الشريازي ، وتفقه مبصـر علـى   " شرح املهذب " تصانيفه 
 .القاضي جملي 

 ) .٤/٢٤(طبقات الشافعية الكربى  
 ) .١٢/١٥٩(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٢( 
 ) .ب/٥٨(تتمة اإلبانة   )  ٣( 
مؤنة رد املبيع بعد الفسخ بالعيب على املشتري ولو هلـك يف يـده   : " ويف ذلك يقول )    ٤( 

 " .ضمنه 
 ) .٨/٣٩٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .١٢/١٥٩(وهذه املسائل ذكرها أيضاً يف تكملة اموع )    ٥( 
 ) .١٢/١٥٩(تكملة اموع )    ٦( 
 =.هو املرشد والكاشف ، واالسم الداللة من الفعل دللت على الشيء وإليه : الدالل   )  ٧( 
 ) .٧٦ص) (دلل/مادة(املصباح املنري = 

 " .م " سقطت من )    ٨( 
 ) .١٢/١٥٩(وينظر قول القاضي حسني يف تكملة اموع  



 

السيد ، ولو استغرقته اجلناية مل يتعرض هلا القاضي ، وينبغي أن ال جيب على 
ألنه إمنا يعدل  )١( )تقْصريٍ فَالَ أَرش وإِذَا سقَطَ رده بِ( السيد زيادة عليه قال 
ولَو حدثَ عنده عيب سقَـطَ ( قال .  )٢(ال تقصري إليه ؛ للضرورة حيث 

؛ ألنه أخذه بعيب ، فال يرده بعيبني من  )٤(أي الرد القهري  )٣( )الرد قَهراً 
د إذا حدث رـ، وكل عيب يوجب الرد على البائع مينع ال )٥(من غري رضى 

ـ  :  )٦(ال الرافعي ـال ، قـعند املشتري ، وماال ف ه ـإال يف األقـل ، ولعل
الم الك )٨(ق ، وقد سب )٧(ص  قطع األصبع الزائدة إذا مل حيصل به نقأشار إىل

الم فيـه ، وعلـى مـا رجحنـاه هنـاك ال حيتـاج إىل اسـتثنائها  الك
ج قبل الـدخول إن ردك  الزو: إذا قال  )٩(] األوىل [ من  واستثىن ابن الرفعة

وال حاجة إىل ذلك ؛ :  )١٠(املشتري بعيب على ما سنذكر ، وعن الروياين 

                                                 
 ) .٢/٧٧(املنهاج )    ١( 
 .و املفوت بتقصريه فإن قصر يف الطلب فال أرش ، ألنه ه)    ٢( 
 ) .٢/٧٧(مغين احملتاج  

 ) .٢/٧٧(املنهاج )    ٣( 
ألن العيب احلادث مينع من الرد بالعيب القدمي ؛ ألن جانب البائع ، أيضاً ، يصان عـن  )    ٤( 

 .الضرر احلادث ، كما صني جانب املشتري عن القدمي 
 ) .٢/١١٧(الوسيط  

 ) .٢/٧٧(مغين احملتاج )    ٥( 
وأعلم أن كل ما يثبت الرد على البائع لو كان يف يده الرد إذا حدث : " ويف ذلك يقول    ) ٦( 

حدث يف يد املشتري ، وما ال رد به على البائع ال مينع الرد إذا حدث يف يد املشتري إال 
 " .يف األقل 

 ) .٨/٣٥١(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 .مل يشر إىل ذلك يف هذا املوطن )    ٧( 
 .من البحث ) ٥٩٣-٥٩٢ص(ينظر )    ٨( 

 .األول " ل " يف )    ٩( 

 ) .٣/٤٨١(ينظر قوله يف روضة الطالبني )    ١٠( 
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إذا ظهر الزنـا  :  )١(ألن مأخذه زوال العيب فال وجه لالستثناء وقال املتويل 
وقد زنت عند املشتري ، فإن مل يؤثر احلادث يف القيمة فله الرد ، وإن أثـر  

والسرقة ، وخيالف مما لو ظهر برص قدمي ، اق ـفال ، وعلى قياس هذا اإلب
وقد حدث برص آخر ، ومل تنقص القيمة ؛ ألن الربص عيـب من حيـث  
املشاهدة واحلادث غري القدمي ، والزنا واآلباق عيب من حيـث احلكـم ؛   

ويف هذا العرض نظر ، فـإن  : لتأثريه يف القيمة ، ومل يظهر أثر احلادث قلت 
العيب ما نقص العني أو القيمة إال أن يعتـرب  صح جرى إشكاالً على قولنا 

مبا يشمل تغريها ، وما ذكره من منع الرد بالزنا واإلباق  )٢(] العني [ نقصان 
عـن   )٣(واإلباق والسرقة إذا نقص دون ما إذا مل ينقص ، يوافق ما تقـدم  

من  )٤(] به [ اق يقتضي الرد ـالقاضي حسني ، وإطالق األصحاب يف اإلب
ولو حدث قبل القبض عيـب ، مل  [ اإلشارة إليه  )٥( غري فرق كما تقدمت
ثُم ( قال  )٧(] ، وهـو ختريج بقول املصنف عنده  )٦(مينع الرد كما سبـق 
 عائالْب بِه يضإِنْ ر أي فال أرش عن احلادث  –ثُم–   رِي ، أَوـتشالْم هدر

 بِه قال  )٩(عيب بال أرش عن القدمي كما لو مل حيـدث : أي  )٨( )قَنِع ، /
فَلَيضـم الْمشـترِي    –أي إن مل يرض البائع به  –وإِالَّ ( ] ب٢٦٣/ل/ [

والَ يرد ألن . أَرش الْحادث إِلَى الْمبيِعِ ، ويرد أَو يغرم الْبائع أَرش الْقَدميِ 
                                                 

 .) ب/٥٨(تتمة اإلبانة )    ١( 

 .العيب " م " يف )    ٢( 
 .من البحث ) ٥٧٨ص(ينظر )    ٣( 
 " .ل " غري واضحة يف )    ٤( 
 .من البحث ) ٥٧٩-٥٧٨ص(ينظر )    ٥( 
 .من البحث ) ٦١٨ص(ينظر )    ٦( 
 " .م " سقطت من )    ٧( 
 ) .٢/٧٧(املنهاج )    ٨( 
 .ألن املانع من الرد هو ضرر البائع ، وقد زال برضاه به )    ٩( 
 ) .٢/٧٧(مغين احملتاج  



 

لَى أَحدهما فَذَاك ن ، فَإِن اتفَقَا عـكال من املسلكني فيه مجع بني املصلحتي
  ـاكساِإلم طَلَب نةُ مابإِج حإِالَّ فَاَألصملــا   )١( )؛ ألن احلق هلمـا ، و

القدمي يستند إىل ] أ٢٩م/ [؛ وألن الرجوع بأرش  )٢(فيـه من تقرير العقد 
العقد ؛ ألن قضيته ، أن ال يستقر الثمن بكماله إال يف مقابلة السليم ، وضم 

،  )٣(حلادث إدخال شيء جديد مل يكن يف العقد ، فكـان األول أوىل  أرش ا
وعـن  :  )٥(، قال الرافعي  )٤(جياب البائع ، والثالث جياب املشتري : والثاين 

الرافعي نقل ذلك فيما إذا طلب الـرد ،   )٦(أيب ثور أنه نصه يف القدمي وغري 
ن أخـذ أرش  إ: وسكت عما إذا طلب اإلمساك ، ولبينه ألمور ، أحـدها  

العيب القدمي بالتراضي ، ال جيوز على املذهب إذا مل حيدث عيـب ، وهنـا   
لو كان املبيع حلياً جبنسه مل جيز كل مـن املسـلكني   : جيوز اتفاقاً ، الثاين 

يـرد علـى أرش   : حيث قال  )١(، خالفاً للرافعي  )٧(علـى ما سبق بيانه 
                                                 

 ) .٧٨-٢/٧٧(املنهاج )    ١( 
 ) .٢/٧٨(مغين احملتاج )    ٢( 
أرش العيب احلادث ، فللمشتري أن يـأيت ويغـرم أرش    فعلى هذا لو قال البائع رده مع)    ٣( 

 .القدمي 
 ) .٨/٢٥١(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٢/٧٨(مغين احملتاج )    ٤( 
 ) .٨/٢٥٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر )    ٥( 
أيضاً ، يصـان  مينع من الرد بالعيب القدمي ، ألن جانب البائع ، : ويف ذلك يقول الغزايل )    ٦( 

عن الضرر احلادث ، كما صني جانب املشتري عن القدمي ، فمسلك التدارك أن يضـم  
املشتري أرش العيب احلادث إليه ويرد ، أو يغرم البائع أرش العيب القدمي حىت ال يـرد ،  

أن : أحـدها  : فإن اتفقا على أحد املسلكني فذاك ، وإن تنازعا يف التعني ، فثالثة أوجه 
املشـتري  : املتبوع ؛ ألن األصل أال يلحقه درك أصالً إال إذا مل يتضرر ، الثـاين  البائع 

أن من يـدعو إىل  : والثالث . متبوع ؛ ألن األصل أن متام الثمن ال يلزمه إىل مببيع سليم 
أرش العيب القدمي أوىل ، ألن استرداده يستند إىل أصل العقد ، أما ملـك األرش عـن   

 .مدخل له يف العقد  العيب احلادث فجديد ال
 ) .٢/١١٧(الوسيط  

 .من البحث ) ٦١٩ص(ينظر )    ٧( 



 

ملسلكني على ما قال اإلمـام  النقص ، ولكن تأويل كالمه ، وال التخري بني ا
، فيستثين هذه املسألة ، ويسـتثين   )٣(بيانه إنه مل يصر إليه أحد وقد سبق :  )٢(

يف  )٤(، وزادت به القيمة على ما سـنبينه  أيضاً إذا كان احلادث صبغ الثوب 
ل نقول إن األرش ـادث ، هـأنه عند ضم أرش احل: فرع مفرد ، الثالث 

بالرد ، أو رد املبيـع   )٥(] وملكيهما [ الرد عليهما  أقيم مقام الفائت وورد
، وغرم األرش عما يف ذمته من بد الفائت املضمون فملك البـائع   )٦(وحده 

،  )٧(املبيع بالرد ، واألرش بالقبض عما يف ذمته من بدل الفائت املضـمون  
ثـاين  فملك البائع املبيع بالرد واإلرش بالقبض عما يف الذمة ، اختار اإلمام ال

إشارة إىل األول ، وهو األقرب ؛ ألنه قبـل الـرد ال    )٩(ويف كالم غريه  )٨(
ى األرش يف ـرد وبقـشيء يف ذمته وعلى التقديرين ، لو طلب املشترى ال

                                                                                                                        
 . )٨/٣٥٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
وقول اإلمام إنه مل يصر إليه أحد يقصد ا مسألة صبغ الثوب مبا يزيد مـن قيمته حيث )    ٢( 

 .كما يكون مثله يف املغصوب وال صائر إىل أنه يرد الثوب ويبقى شريكاً بالصبغ : قال 
 ) .٨/٣٥٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٦٧٧ص(اهلامش السابق ومل يسبق وإمنا سيأيت ذلك ينظر )    ٣( 
 .من البحث ) ٦٧٧،  ٦٧٥ص(ينظر )    ٤( 
 .ملكهما " م " يف )    ٥( 
 ) .٨/٣٥٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 
 ) .٢٢٧-١٢/٢٢٦(موع ينظر تكملة ا)    ٧( 
وفـي كـالم اإلمام يف مسألة احللي ما يشهد لالحتمـال  : " ويف ذلك يقول السبكي )    ٨( 

 " .الثاين 
 ) .١٢/٢٢٧(تكملة اموع  

إن من يدعو إىل أرش العيب القدمي أوىل ، ألن استرداده يستند : ومنهم الغزايل حيث قال )    ٩( 
 =.ألرش عن العيب احلادث فجديد ال مدخل له يف العقدإىل أصل العقد ، أما ملك ا

 ) .٨/٣٥٠(؛ الوسيط ) ٢/١١٧(الوسيط = 



 

واألرش املـردود يغرمـه    )١(ذمته مل يلزم البائع إجابته ممن صرح به اإلمام 
يرين وحيتمل أن جيعـل  املشتري ويسترجع مجيع الثمن فيما يظهر على التقد

الفائت كالعني فإذا رد الباقي برضا البائع انفسخ فيما يقابله من الـثمن دون  
اً أنه ملـا  ـل أيضـمقابل الفائت لرد أحد العينني فال يسترجع اجلميع وحيتم

فيما  )٣(وسيأيت  )٢(ه غرامة ما فات حتت يـده كاملستام ـخ فيه لزمـانفس
ويجِـب أَنْ يعلـم   ( قال ما يشهد له  فيما ال يوقف على عيبه إال بكسره

 ارتخيل ثادرِ بِالْحلَى الْفوع عائترِي الْبشهل يقبله بغري أرش أوال أي  –الْم
–  شالَ أَرو دذْرٍ فَالَ ربِالَ ع هالَمإِع رويف  )٥(والبغوي  املتويلقاله  )٤( )فَإِنْ أَخ

يف الرد ، فإن امتنـع  وافقه وهو يقتضي أن حقـه أوالً  ما ي )٦(ويف كالم الغزايل 
يف األرش فـإن              البائع انتقل إىل األرش وحيتمل أن يقال إن حقه 

                                                 

ال يكلف أن يبقى يف ذمة املشتري ، بل البد من إحضـاره  : " ويف ذلك يقول السبكي )    ١( 
 " .حىت جياب كما يدل على ذلك كالم اإلمام يف مسألة احللي 

 ) .١٢/٢٢٧(تكملة اموع  

 ) .٢٢٧-١٢/٢٢٦(ينظر تكملة اموع   )  ٢( 

 .من البحث ) ٦٧٨ص(ينظر )    ٣( 

 ) .٢/٧٨(املنهاج )    ٤( 

وعرض الرأي على البائع يكون على الفور ، فإن أخر مع اإلمكـان ،  : " ويف ذلك يقول )    ٥( 
 " .بطل حقه من الرد واألرش 

 ) .٣/٤٥٦(التهذيب  

 :لى العيب ومل يرد يف احلال منتظراً زواله ، ففيه وجهان فلو اطلع ع: ويف ذلك يقول )    ٦( 

 .أنه يبطل حقه إذ قدر على طلب األرش : أحدمها  

 ) .٢/١١٨(الوسيط  
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واألصـحاب   )١(رضي به البائع معيباً سقط وهو ما يشعر به عبارة الشافعي 
وحيتمل أن يقال حقه يف أحدمها أو يف الرد مع األرش وعلى كل من التقادير 

لثالث يظهر أن يقال ال يسقط حقه من األرش بالتأخري ، مث استثىن الرافعي ا
اإلعالم ما إذا كان العيب احلادث قريب الزوال غالباً  )٣(] وجوب [ من  )٢(

لريد ] أ٢٦٤/ل/ [، كالصداع واحلمى والرمد وعدة الشبهة فله انتظار زواله 
ألرش ، فإذا أخر أبطل ال لقدرته على طلب ا: على أحد الوجهني ، والثاين 

إذا علم عيب اجلارية بعد محلها يرجع باألرش :  )٤(حقه ، وقال ابن الصباغ 
، وقال اإلمام يف كتاب السـلم   )٥(له إمساكها حىت تضع ويردها : ، وقيل 

فيما إذا اطلع املسلم إليه على عيب برأس املال بعد تلفه يف يده إن الـرد إذا  
األرش يثبت من غيـر حاجـــة إلــى   تعذر ظاهر كالم القاضي إن 

[ إثباتــه ، وإمنـا اخلبـرة حالـة البقـاء ، فـإذا فــات الــرد   
ـ  )٦(] فالوجه  ال يثبـت  : ال ـثبـوت احلـق ، ومـن أصحابنـا من ق

                                                 
إذا اشترى الرجالن اجلارية صفقة واحدة من رجل ، فوجدا ا عيباً فأراد : " وفيه يقول )    ١( 

رد الرد ، وللـذي أراد التمسـك   أحدمهـا الرد ، وأراد اآلخر التمسك فللذي أراد ال
 " .التمسك 

 ) .٣/٦٢(األم  
وما ذكرناه من أعالم املشتري البائع ، يكون على الفور حىت لو أخره : " ويف ذلك يقول )    ٢( 

من غري عذر بطل حقه من الرد واألرش ، إال أن يكون العيب احلادث قريب الزوال غالباً 
 اإلعالم على أحد القولني ، بل له انتظار زواله لريده كالرمد واحلمى ، فال يعترب الفور يف

 " .سليماً عن العيب احلادث من غري أرش 
 ) .٨/٣٥١(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .جواز " م " يف )    ٣( 
 ) .١٢/٢٢١(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٤( 
ه أن املسألة واحدة مىت وجد عيب والذي أفهم: " وقد عقب السبكي يف هذا القول بقوله )    ٥( 

عيب قدمي وعيب جديد  منظر الزوال ، جرى الوجهان يف جواز التأخري إىل الرد من غري 
 " .أرش أو طلب األرش اآلن 

 ) .١٢/٢٢١(تكملة اموع  
 " .م " طمس يف )    ٦( 



 

األرش بنفس االطالع بل بالطلب اجلازم ، ويف هذا الكالم موافقة للرافعـي  
لبقاء لكن حيتمل معه أن يكون الواجب يف أنه ال جيب األرش ابتداء حالة ا )١(

األمرين أو األمور ، وليس عندي نقل صحيح ] ب٢٩/م/ [هو الرد أو أحد 
خيالف الرافعي ، فاألوىل موافقته ، وال خالف أن له تأخري طلــب األرش  

 . )٢(بعد امتناع طلب البائع من الرد ، وممن صرح به املتويل والبغوي 

 )٤(إال على وجه ضعيف  )٣(القدمي رد  زال احلادث مث علم :فروع 
 )٥(ولو زال القدمي قبل أخذ أرشه مل يأخذه على الصحيح وبه جزم الرافعـي  

وجهان ، ولو زال احلادث بعد أخذ أرش القدمي فـال  : أو بعده رده ، وقيل 
الوجهني  )٦(يفسخ ويرد األرش ، وحكى املتويل : فسخ على املذهب وقيل 
زال على ندور ، وقال فيما يرجى زواله املذهب أنـه  فيما ال يرجى زواله و

يرد األرش إذا أخذه مث زال انتهى ، وبعد احلكم به ال فسخ أيضـاً علـى   
، وبعد التراضي بغري حكم ، وال أخذ له الفسـخ يف   )٧(األصح عند البغوي 

                                                 
 ) .٣٥١-٨/٣٥٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر )    ١( 
 ) .٣/٤٥٦(ذيب الته: ينظر )    ٢( 
 .وهو الصحيح املنصوص يف البويطي )    ٣( 
فلو زال العيب احلادث قبل العلم بالعيب القـدمي ، أو بعـد   : " ويف ذلك يقول البغوي  

 " .العلم به قبل إن قضى له باألرش ، له الرد 
 ) .١٢/٢٢٩(؛ تكملة اموع ) ٥/٣٠٥(البيان : ؛ وينظر ) ٣/٤٥٧(التهذيب  

 ) .١٢/٢٢٩(؛ تكملة اموع ) ٨/٣٥١(ح العزيز مطبوع مع اموع فت)    ٤( 
 ) .٨/٣٥١(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
 ) .أ/٦١(تتمة اإلبانة )    ٦( 
هـل لـه    –وإن زال بعدما قضى له باألرش ، أخذه أو مل يأخذه : " ويف ذلك يقـول )    ٧( 

 :الفسخ ، أم ال ؟ فعلى وجهني 
 .بلى ، ألن املانع من الفسخ هو العيب احلادث ، وقد زال  :أحدمها  
ال فسخ له ؛ ألن قبول األرش قد تأكد باحلكم ؛ فسقط : وهو األصح عندي : والثاين  

 =" .حق الفسخ 
  ) .٣/٤٥٧(التهذيب = 
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األصح ، ولو مل حيدث عيب وزال القدمي قبل العلم به ، أو بعد العلم وقبـل  
وال فرق يف ذلك بني قبل القبض  )١(ن الرد سقط الرد على املذهب التمكن م

أو بعده ، فعلى هذا إذا اشترى مسينة فهزلت قبل القبض ، مث مسنت إن قلنـا  
، وفـوات الفضـيلة    )٢(جنرب السمن األول بالثاين فال فسخ ، وإال فسـخ  

 املوجودة عند العقد كعيب حادث ، ولو علم العيب بعد رهنة فـال رد يف 
، واإلجارة كالرهن إن  )٣(احلال واألرش إن عللنا باليأس مل يرجع وإال رجع 

إن مل جنوز بيع املستأجر وإن جوزنا فكعيب يرجى زوالـه ، وزواج العبـد   
واألمة عيب حادث موجب لألرش إذا امتنع البائع ، ألنه يراد للدوام ، فلـو  

ظهر العيـب   قال الزوج قبل الدخول إن ردك املشتري بعيب فأنت طالق مث
واألقـرب املنـع ؛   : األظهر عندي إن له الرد ، قلت  )٤(قال والد الروياين 

ال إرش : وقيـل  . ملقارنة العيب الرد ، والكتابة كالرهن وقيل ، كـالزواج  

                                                 
 .ألن الضرر قد زال ، فال معىن من الرد )    ١( 
 ) .٣/٤٥٠(التهذيب  

ولو اشترى شاة مسينة ، فهزلت قبل القبض ، مث مسنت ، هـل  : " غوي ويف ذلك يقول الب)    ٢( 
بناء على ما لو غصب شاة مسينة ، فهزلت ، مث مسنت ، : للمشتري الفسخ ؟ فيه وجهان 

 : مث ردها ، حصل جيب ضمان السمن األول ، أم ينجرب بالثاين ؟ فيه وجهان 
 " .الفسخ ينجرب بالثاين ، فال فسخ له ، وإال فله : إن قلنا  
 ) .٤٥١-٣/٤٥٠(التهذيب  

إذا تعلق باملبيع حق الغري ، ومل خيرج عن ملكه مث وجد به عيبـاً ،  : " وفيه يقول البغوي )    ٣( 
أن كاتبه ، أو رهنه وسلمه ، مل يكن له رده حلق الكتابة والرهن ، وهل له أخـذ  : قيل 

ال يأخذ ؛ ألنه قد خيرج عـن  : أحدمها بلى ؛ لتعذر الرد والثاين : األرش ؟ فيه وجهان 
 " .الكتابة والرهن ، فيمكنه رده 

 ) . ٣/٤٥٥(التهذيب  
عندي أن له الرد ؛ ألن الفرقة تقع عقـب  ) األظهر ( قال والدي رمحه اهللا : قال الروياين )    ٤( 

ليس لـه  : وحيتمل أن يقال : الـرد بال فصل ، وال خيلف النكاح عنده ، وقال الروياين 
 .ألن الفرقة مبقارنة العيب ، وعلى ذهين من كالم الغري ما يعضد هذا االحتمال  الرد ،

 ) .١٢/٢٣٥(؛ تكملة اموع ) ٨/٣٥١(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

وإقرار العبد بدين معاملة ال .  )١(يرد إذا جوزنا بيع املكاتب : ل ـقطعاً وقي
املوىل منع وإال فال ، فإن عفا املقر لـه   )٢(مينع الرد وبدين إتالف إن صدقه 

بعد أخذ املشتري اإلرش هل له الفسخ ؟ وجهان جاريان فيما إذا أخذ لرهنه 
 )٤(إن أوجبناه مث زال املانع قال البغـوي   )٣(] غصبه [ أو كتابة أو إباقة أو 

وإذا تعذر  )٥(] الرد [ أصحهما ال فسخ ، والتدبري وتعليق العتق بصفة ال مينع 
،  )٦(لرد بإبآق أو غصب فاألرش ينبين على املعنيني هكذا قالوه وهو ظاهر ا

جيب عرض األمر : إذ مل يكـن اإلباق عيبـاً حادثاً فـإن كان فهل نقول 
فيه . وجب أوالً ؛ لتعذر الرد ] ب٢٦٤/ل/ [على البائع إن أختـار األرش 

                                                 

أنه كالرهن فال يفسخ يف احلـال ، وال جيـب   ) أصحها ( اجتمع يف الكتابة أربع طرق )    ١( 
أنه ال يرجع باألرش يف احلـال قطعـاً   ) الثاين (  األرش على األصح وهنا طريقة الرافعي

أنـه  ) الرابـع  ( وهي طريقة املاوردي الثالث القطع بوجوب األرش وهي طريقة املتويل 
األظهر أن ال فسخ وهذه العلـة  : يفسخ وهو ما أسفر به كالم القاضي حسني يف قوله 

 على القدمي ، بل يتعني بناء على جواز بيع املكاتب وأنه يبطل الكتابة وهو أحد الوجهني
 .تفريعه على ذلك 

؛ فتح العزيز مطبـوع مـع   ) ٦/٣١١(احلاوي : ؛ وينظر ) ١٢/٢٤١(تكملة اموع  
 ) .٨/٣٤٦(اموع 

 .ومع تكذيب املوىل ال مينع من الرد بالعيب )    ٢( 

 ) .٨/٣٥١(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٣/٤٥٧(التهذيب  
 ) .٣٥٢-٨/٣٥١(فتح العزيز مطبوع مع اموع : وينظر . به غض" ل " يف )    ٣( 
ولو غصب املبيع أو أبق ، ال ميكنه الرد ؛ ألن الرد مع احلائـل ال  : " ويف ذلك يقـول )    ٤( 

 : يصح ، وله له أخذ األرش ؟ فيه وجهان 
 .بلى ؛ لتعذر الرد : أحدمها  
ه ، بل يصري ، فإن عاد إليه رده ، وإن هلك ال ، ألنه مل يقع اليأس من العود إلي: والثاين  

 " .أخذ األرش 
  ) .٣/٤٥٦(التهذيب  

 ) .٣/٤٥٨(التهذيب : وينظر " . م " وصلب " ل " يف هامش )    ٥( 
 ) .١٢/٢٤١(تكملة اموع )    ٦( 



 

رش فلـو  ، ولو ختمر العصري وجب األ )١(نظر ؟ وذبح الشاة عيب حادث 
 )٢(] عـني  [ صار خالً فقال البائع ال أدفع اإلرش ورده فله ذلك ألن اخلل 

، فأمـا   )٤(والرافعي  )٣(العصري ، وهذا من تفريع ابن سريج ، قاله املاوردي 
إجياب األرش فظاهر على خترجيه فيما إذا باع املعيب ، أما علـى املـذهب   

حيتمل أن يقطع باألرش ؛ ألن فيحتمل أن خيرج على العلتني ؛ لعدم اليأس و
إن اخلل عني العصري يقتضي تعيني احلق يف : التخمري هالك شرعي ، وقوهلم 

الرد ، وال يؤخذ األرش اتفاقاً عليه لو تنازعا ، ولو اشترى ذمي من ذمـي  
مخراً وأسلما فظهر عيب فاألرش ، ولو ظهر قبل اإلسالم فلم يرد حىت أسلما 

عد إسالم البائع وحده مل يرد عليه أو بعد إسالم فال رد وال أرش ولو ظهر ب

                                                 
لـه  إذا اشترى شاة فذحبها ، مث وجد ا بعد الذبح عيباً ، ف: " ويف ذلك يقول املاوردي )    ١( 

فإن رضي البائع بقبوهلا مذبوحة فال أرش للمشتري إلمكان الرد ، وال . الرجوع بأرشها 
 " .أجرة على البائع للذبح إن ردت عليه ، ألن الذبح أثر هو نقص 

 ) .٦/٣٠٢(احلاوي  
 .عيب " م " يف )    ٢( 
، فلـم يعلـم    وإذا اشترى رجل من رجل عصرياً حلواً وكان معيباً: " ويف ذلك يقول )    ٣( 

املشتري بعيبه حىت صار مخراً ، فللمشتري أن يرجع بأرش عيبه ، وليس لـه رد اخلمـر   
واسترجاع مثنه ، سواء رضي البائع مخراً أم ال ، لتحرمي املعاوضة على اخلمر فلو صـار  

أنا استرجع اخلل وأرد الثمن وال أدفع األرش ، كان له ذلـك ،  : اخلمر خالً فقال البائع 
ل هو عني العصري ، وليس فيه معىن مينع من املعاوضة عليه ، وال للمشتري فيـه  ألن اخل

 " .عمل مينع من الرد خوفاً من تفويت عامله عليه ، وهذا من تفريع أيب العباس 
 ) .٦/٣٠١(احلاوي  

،  باع عصرياً حلواً فوجد املشتري به عيباً بعدما ختمر فال سبيل إىل رد اخلمر: وفيه يقول )    ٤( 
، لكن يأخذ األرش ، فإن ختلل فللبائع أن يسترده وال يدفع األرش ، ولو اشترى ذمـي  
مخراً من ذمي مث أسلما ، وعرف املشتري باخلمر عيباً استرد جزءاً من الثمن على سـبيل  
األرش وال رد ، ولو أسلم البائع وحده ، فال رد أيضاً ، ولو أسلم البائع وحده فـال رد  

املشتري وحده فله الرد ، قاله ابن سريج وعلله بأن املسلم ال يتملـك  أيضاً ، ولو أسلم 
 .اخلمر ، ولكن يزيل يده عنه 

 ) .٨/٣٩٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  



 

املشتري وحده رد ؛ ألن املسلم ال ميلك اخلمر ويزيل ملكه عنها قاله ابـن  
، ولو اشترى جارية بعبد فوجد ا عيباً فردها وقد حدث بالعبـد   )١(سريج 

عيب فالرد جائز سواء أكان عيب العبد كعيب اجلارية أو أكثر من جنسه أو 
معيباً ] أ٣٠/م/ [أحدمها يسترد العبد : ، وإذا رد فوجهان  )٢(جنسه من غري 

يف آخر النهاية  )٤(يف الصداق وحكاه اإلمام  )٣(وأرش العيب جزم به الغزايل 
فيما إذا باع عبداً بثوب ، ففصله مث ظهر بالثوب عيب وهو نظري املسـألة ،  

باً أو قيمته جزم به الغزايل والوجه الثاين ال يرجع باألرش ولكن جيرب بني أخذه معي
 . )٦(وهو قول ابن سريج وعليه األكثرون وقد تقدمت املسألة  )٥(يف الغصب 

صبغ الثوب مث اطلع على عيبه ، فإن نقصت قيمـة الثـوب    :فرع 
بالصبغ ، فعيب حادث فيه ما مر ، وإن زادت فإن مسح املشتري ومل يطالب 

لكاً للبائع ؛ ألنه صـفة للثـوب ال   بشيء أجرب البائع عليه ، ويصري الصبغ م

                                                 
 ) .١٢/٢٤٨(؛ تكملة اموع ) ٦/٣٠١(احلاوي )    ١( 
عيباً ، وليس لـه  يأخذ مشتري اجلارية اليت ردها العبد م: وقال ابن سريج يف هذه املسألة )    ٢( 

 .املطالبة لبائع اجلارية بأرش العيب احلادث عنده أو يأخذ قيمته إن اختار عدم استرداده 
 ) .٢٥٠،  ١٢/٢٤٨(تكملة اموع  

أال ترى أنـه إذا  : " ... وما وجدته يف كتاب الصداق للرافعي وليس للغزايل حيث قال )    ٣( 
مشتري العبد بالعبد عيباً فرده ، وباجلارية عيب اشترى عبداً جبارية ، وتقابضا ، مث وجد 

 " .حادث ، فإنه يستردها مع األرش على رأي 
 ) .٨/٢٩٥(فتح العزيز  
وقال يف البسيط بعد ذكر احلكم : " ولعل املسألة للغزايل يف البسيط ؛ ألن السبكي قال  

 " .يف مسألة العبد واجلارية أنه يأخذ العبد معيباً ويطالب باألرش 
 ) .١٢/٢٤٩(تكملة اموع  

 ) .١٢/٢٤٩(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٤( 
ولو باع عبداً جبارية ، مث رد اجلارية بالعيب ، والعبد معيب بعيب حادث ، : " حيث قال الغزايل )    ٥( 

 " .مل جيز له طلب األرش معه ، بل عليه أخذه أو أخذ قيمته ، فال يضمن أجزاؤه مع رد عيبه 
 ) .٢/٢٤٣(لوسيط ا 

 ) .٦٤٠ص(ينظر  )   ٦( 
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، وال منه فيه ؛ ألنه للمشتري خبـالف اخـتالط   )٢(عل خبالف الن )١(يزايله 
، حيث ترددنا يف اإلجبار ، وإن اتفقا على الرد وبدل قيمة الصبغ  )٣(الثمار 

جاز قطعاً ، وكذا إن اتفقا على أخذ األرش عن القدمي ، وإن اتفقا على رد 
، وكذا لو اشـترى داراً   )٤(لصبغ على ملك املشتري جاز الثوب مع بقاء ا

فعمرها مث علم عيبها واتفقا على الرد وبقاء الزيادة للمشـتري جـاز قالـه    
وغريه ، وال فرق بني أن يكون مع بدل األرش عن نقصان الثوب  )٥(البغوي 

الثوب بإفراده عن الصبغ أو بدونه إذا اتفقا على ذلك ، وإن طلب املشتري 
لكن يأخذ :  )٦(قال الرافعي . غ وامتنع البائع مل جيرب على الصحيح قيمة الصب

يأخذ املشتري األرش وإن طلب املشتري أرش القدمي ، والبائع بـدل قيمـة   
الصبغ أجيب البائع على الصحيح ، والفرق بني هذه املسألة حيـث أجبنـا   
البائع وبني ما إذا طلب أرش احلادث حيث جنيب املشتري على الصـحيح ،  

ملشتري هنا إذا أخذ الثمن وقيمة الصبغ مل يغرم شيئاً وهناك لو ألزمنـاه  إن ا
الرد وأرش احلادث غرمناه ال يف مقابلة شـيء أخـذه ، فنظري مسألتنا هذه 

                                                 

 ) .٨/٣٥٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 

 .يف البحث ) ٦٦٢ص(مسألة النعل املتقدمة )    ٢( 
وال صائر إىل أنه يرد الثوب ، ويبقى شريكاً : هذا لفظ إمام احلرمني قال : وقال الرافعي  

 .بالصبغ ؛ كما يكون مثله يف املغصوب 
 ) .٨/٣٥٧(العزيز مطبوع مع اموع  فتح 

 ) .١٢/٢٤٢(تكملة اموع )    ٣( 
 ) .١٢/٢٤٧(تكملة اموع )    ٤( 
ولو زاد املشتري يف املبيع شيئاً يصنعه ؛ بأن كان داراً ؛ فعمرها ، أو : " ويف ذلك يقول )    ٥( 

ة من غري أن يدخلـه  إن أمكنه نزع الزياد: ثوباً ؛ فصبغه ، مث اطلع على عيب به ، نظر 
نقص ، نزعها ورد األصل ، وإن مل ميكنه ، بأن رضى البائع بأن يرده ، ويكـون معـه   

 " .شريكاً يف الزيادة رده ، وإن أىب أمسكه وأخذ أرش العيب 

 ) .٣/٤٣٧(التهذيب  

 ) .٨/٣٥٧(عزيز مطبوع مع اموع فتح ال)    ٦( 



 

/ اخلالف  )٢(، وملا حكى اإلمام  )١(أن يطلب البائع رده من غري أرش جياب 
غ الزائد جمـرى  د جرى الصبـفق: ال ـيف هاتني املسألتني ، ق] أ٢٦٥/ل[

بأن إدخال الصبغ يف ملك البائع مع  )٣(أرش العيب احلادث ، وبينه الرافعي 
يف العقد ؛ كإدخال األرش الدخيل يف العقد ، ومرادمهـا   )٤(] دخيل [ أنه 

،  )٥(أصحهما البـائع يف احلـالتني   : أما إذا تنازعا فمن جياب ؟ وجهان 
إن إدخـال الصـبغ   :  )٧( الوجيــز  ، ويف )٦(والثاين املشتري يف احلالتني 

، ظاهــره يقتضــي    )٨(كإدخال أرش العيب احلادث ، قال الرافعـي 
، لكن رواية الوجه الثالث  )٩(عـود األوجه الثالثة ، وبه صرح يف الوسيط 

ال تكاد توجد لغريه ، وبتقدير ثبوته قد بينا ، مث إن األصح الوجه الثالـث ،  
وألجل هـذا  : ال جياب املشتري كما مر ، قلت  وهنا قضية إيراد األئمة أن

الكالم استثنيت مسألة الصبغ ، فيما سبق ، لكـين أقـول إن كالمـه يف    
: تأويله على ما يف النهاية ، وأما الوسيط ، فإنه قال  )١٠(] ميكن [ الوجيـز 

إن قلنا ال يكلف قيمته : إن طلب قيمة الصبغ هل جيب على البائع ؟ وجهان 

                                                 
 ) .١٢/٢٤٣(تكملة اموع )    ١( 
 ) .١٢/٢٤٣(؛ تكملة اموع ) ٨/٣٥٧(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
 ) .٨/٣٥٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 .دخل " ل " يف )    ٤( 
وهي احلالتني السابقة فيما إذا أراد الرد وأخذ قيمة الصبغ ، ففي وجوب اإلجابـة علـى   )    ٥( 

 .البائع وجهان 
 ) .٨/٣٥٧(يز مطبوع مع اموع فتح العز 

وهي إذا قال البائع رد مع األرش ، وقال املشتري بل أمسك وأخذ األرش ففيمن جياب ؟ )    ٦( 
 .؟ وجهان 

 ) .٨/٣٥٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 ) .٨/٣٥٦(الوجيز )    ٧( 
 ) .٨/٣٥٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٨( 
 . )٢/١١٨(الوسيط )    ٩( 
 .ميكنه " ل " يف )    ١٠( 



 

شـيء   )٢(] متلك [  )١(] من [ ادث فتعود األوجه يف أن فهو كعيب حـ
حادث أوىل من تغرمي أرش القدمي ، ومعنـاه أنا إذا مل جنرب علـى بــذل  

قيمته باتصاله  )٣(] تنقص [ قيمة الصبغ ، فالصبغ ملك املشتـري والثـوب 
باتصاله بصبغ ال يدخل معه يف التقومي ، فهو عيب حادث وأرشه ما بني قيمة 

متصالً به من غري إدخاله يف التقومي معه ، فـإن   )٤(] أو [ اً عنه الثوب خالي
جيرب : أحدها . تراضيا عليه أو على أرش القدمي فذاك ، وإال فاألوجه الثالثة 

البائع وإن مل جيربه على أخذ الصبغ والفرق أن األرش غرامة عما فات مـن  
لك ال علـى سـبيل   ، وأخذ الصبغ مي )٥(ملكه فيجرب على قبوهلا إال أن يربأ 

جياب : والثاين جيرب املشتري ، والثالث ] ب٣٠/م/ [الغرامة ، فلم جيرب عليه 
من طلب تقرير العقد وجيرب اآلخر ، وذا يتبني أن هذه املسألة زائدة غـري  
مسألة اإلمام والرافعي ، وأن الوجه الثالث ال يأيت يف تلك ، ويأيت يف هذه ، 

 )٦( يستثىن ، فال يرد على هذا إال أن اإلمام وينبغي أن يكون هو األصح وال
ال صائر إىل أنه يرد ويبقى شريكاً يف الثوب كما يف املغصوب ، ومىت : قال 

أجربنا البائع حصل ذلك ، وجوابه إن املراد ال صائر إىل إجبار املشتري على 
عن احتمال اإلمام يف ذلك بـأن   )٧(ذلك كالغاصب ، وهلذا أجاب الغزايل 

                                                 

 " .ل " سقطت من )    ١( 

 .ميلك " ل " يف )    ٢( 
 .ينقص " ل " يف )    ٣( 
 .و " م " يف )    ٤( 
 ) .١٢/٢٤٤(تكملة اموع )    ٥( 
 ) .٨/٣٥٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر قوله يف )    ٦( 
 .رة وينبغي التنبيه إىل أن هذا تكرر أكثر من م 

ومل يذهب أحد إىل أن املشتري يبقى شريكاً بالصبغ ؛ ألن املشتري يتضرر : " حيث قال )    ٧( 
يتضرر بذلك ، خبالف الغاصب إذا صبغ فإنا نبقيه شريكاً ، وال نلتفـت إىل تضـرره ؛   

ــه   " .لعدوانــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٢/١١٨(الوسيط 



 

ري يتضرر بذلك خبالف الغاصب ال يلتفت إىل تضرره ، وإمنا بتضـرر  املشت
املشتري باإلجبار ال بالتمكني وأما رجوع غرمي املفلس يف الثوب ، ويكـون  

 . )١(شريكاً بالصبغ ؛ فألن مال املفلس مبيع كله فال ضرر عليه بالشركة 

املشتـري فـي رد العبـد ، فبادر البـائع فقطـع يـده     :فرع 
ولَو حدثَ عيب الَ يعـرف  ( له الرد قال  أظهرمها عند الروياين:  فوجهان

 هلَيع شالَ أَرو در دودقْوِيرِ بِطِّيخٍ متانِجِ ، ورضٍ ويرِ بكَكَس إِالَّ بِه ميالْقَد
، فيكون ذلك مـن   )٣(؛ ألنه معذور الستكشاف العيب  )٢( )في اَألظْهرِ 
يرد ويرد معـه األرش ،  : لبائع لتسليطه بالبيع عليه ، والقول الثاين ضمان ا

مراعاة للحقني لكنه خارج عن مأخذي جعله  )٤(وهو املنصوص يف املختصر 
: ال يرد بـه ، قـال املـزين    : من ضمان البائع أو ضمان املشتري والثالث 

ف االستعالم من ضمان املشتري ، وقول املصن] ب٢٦٥/ل/ [ويكون طريق 
 )٦(] رد [ وعدم األرش ، وحيتمل أن يريد  )٥(] عائد على الرد [ يف األظهر 

ال : ؛ ألنـه قـال    )١(قطعاً فال أرش يف األظهر ، وبه تستقر عبارة احملرر  )٦(

                                                 

 ) .١٢/٢٤٥(تكملة اموع )    ١( 

 ) .٢/٧٩(املنهاج )    ٢( 
 ) .٢/٧٩(مغين احملتاج  )   ٣( 
كل ما اشتريت مما يكون مأكوله يف جوفه : ومسعت الشافعي يقول : " حيث قال املزين )    ٤( 

جوفه فكسرته فأصبته فاسداً فلك رده وما بني قيمته فاسداً صـحيحاً وقيمتـه فاسـداً    
لبائع أن ليس له الرد إال أن يشاء ا: فيها قوالن أحدمها : مكسوراً ، وقال يف موضع آخر 

وللمشتري ما بني قيمته صحيحاً وفاسداً إال أن يكون له فاسداً قيمته فريجع جبميع الثمن 
هذا أشبه بأصله ؛ ألنه ال يرد الرانج مكسوراً كما ال يرد الثوب مقطوعاً ، : ، قال املزين 

 " .إال أن يشاء البائع 
 ) .١١٨ص(خمتصر املزين  

 .عاد إىل الرد " ل " يف )    ٥( 
 " .م " وهامش " ل " يف صلب )    ٦( 
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ميتنع الرد ، وإذا رد مل يغرم األرش على األظهر ، وهذه الطريقة مل أعلم من 
وأيضاً فإن الرد هـو املنصـوص   قال ا ، لكنها خترج من األقوال الثالثة ، 

واختلفوا  )٣(، والقائلون به أكثر األصحاب  )٢(الذي مسعه املزين من الشافعي 
ال يرد ، فاملراد قهراً ، ويكون كسائر العيوب احلادثـة  : يف األرش فإن قلنا 

فريجع املشتري بأرش العيب القدمي ، أو يضم أرش العيب احلادث ويرد كما 
ال يرد مع األرش فحاصله ترجيح جلانب املشتري هنا وإنه : سبق ، وإن قلنا 

إذا طلب الرد ، وإن ترددنا فيما سبق ، ولو اشترى ثوباً  )٤(] جياب [ الذي 
نقـص فعلـى    )٥(] وإن [ مطوياً فنشره وعلم عيبه فإن مل ينقص بالنشر رد 

وقـال   ، وأما بأن رآه قبله ، )٦(األقوال ، وبيعه مطوياً أما على بيع الغائب 

                                                                                                                        
والعيب احلادث الذي ال يعرف القدمي إال به ككسر البـيض والـرانج   : " وما جاء عنه )    ١( 

 =وتقوير البطيخ املدود ال مينع الرد ، وإذا رد مل يغرم األرش على األظهر ، وإن أمكـن 
، وذلك كتقوير البطيخ  معرفة العيب القدمي بأقل مما أحدثه كان كسائر العيوب احلادثة=

 " .رز شيء فيه غاحلامض وقد أمكن الوقوف على حاله ب
 )٢/٥٢٤. ( 

 ) .٥(هامش ) ٦٧٨ص(ينظر )    ٢( 

هو الذي حكاه املزين يف كالمه ، أنه مسعه من الشافعي ، وممن رجحه املاوردي والروياين )    ٣( 
 .والشيخ أبو حامد ومن تابعه 

؛ تكملة اموع ) ٣/٤٨٥(؛ روضة الطالبني ) ٣/٦٦٣( ؛ التهذيب) ٦/٣١٨(احلاوي  
)١٢/٢٧٨. ( 

: أحدمها : له الرد ، فهل يغرم أرش الكسر ؟ فيه قوالن : فإن قلنا : " وفيه يقول البغوي  
ال : وهو األصـح  : والثاين . بلى ؛ كما يف املصراة إذا ردها يرد معها صاعاً من التمر 

 " .عرفة العيب إال بالكسر ؛ فكأن البائع سلطته عليه يغرم ؛ ألنه إذا مل يتوصل إىل م

 ) .٣/٤٦٤(التهذيب  

 " .م " وهامش " ل " يف صلب )    ٤( 

 .فإن " ل " يف )    ٥( 

 .وهذا مبين على تصحيح بيع الفائت وهو ما جاء عن إمام احلرمني )    ٦( 



 

بأن يكـون علـى طاقني حىت يرى مجيعه مـن جانبيـه ،   :  )١(املاوردي 
اجلوز اهلندي واملشهـور ، فيه كسر النون ، ومدوِد بكسـر  :  )٢(والرانج 

، وباملدود ما دود بعضه حـىت  )٣(الواو ، ومراد املصنف بالبيض بيض النعام 
إن مل يكن له قيمة حتقق صورة املسألة وهي أن يكون له بعد الكسر قيمته ، ف

والبطيخ املدود كله أو العفن ، بآن بطالن  )٤(بعد الكسر ؛ كبيض الدجاج 
الذي قطع به العراقيون ومعظم اخلراسانيني لـو ردوه   )٥(البيع على املذهب 

ال يتبني فساد البيع ، لكـن يرجـع   : ، وطائفة  )٦(غري متقوم وقال القفال 
مة كما يرجع جبزء من الثمن عند نقص بالثمن كله على سبيل استدراك الظال

جزء من املبيع ، وفائدة هذا بقاء القشور للمشتري عليه تطهري املوضع عنها ، 
رى ـفائدة أخ ةـر ابن الرفعـب يكون على البائع ، وذكـى املذهـوعل

                                                                                                                        

 . )٣/٤٨٦(؛ روضة الطالبني ) ٨/٣٦٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
إذا اشترى ثوباً مطوياً فنشره صح الشراء ، إن كان مطوياً على طاقتني : " ويف ذلك يقول )    ١( 

وإن كان مطوياً على أكثر من طاقتني ، مل يصح البيع إال . لريى مجيع الثوب من جانبيه 
 " .أن يكون على خيار الرؤية 

 ) .٦/٣١٩(احلاوي  
مع أنـه إذا كسـر   " كسر " يوهم عطفه على " ورانج : " ه قول: تنبيه : وقال الشربيين )    ٢( 

 " .وثقب رانج : " امتنع الرد ، فكان حقه أن يقول 
 ) .٨/٣٦٢(؛ فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٦/٣١٨(احلاوي ؛ ) ٢/٧٩(مغين احملتاج )    ٣( 
ه ال قيمة ملـذره  وخرج ببيض النعام ببيض الدجاج وحنوه ، فإن: ويف ذلك يقول الشربيين )    ٤( 

 .بعد كسره ، فال يتأتى فيه األرش 
 ) .٢/٧٩(مغين احملتاج  

فإن كان مما ال قيمة لفاسده ، كبيضة فاسدة مذرة أو جوز : " ويف ذلك يقول املاوردي )    ٥( 
فارغة أو بطيخة زائدة ، فللمشتري يف مثل هذا أن يرجع جبميع الثمن ، ألن ماال قيمة له 

 " .عليه  ال تصح املعاوضة
 ) .٦/٣١٨(احلاوي  

 ) .١٢/٣٧٥(تكملة اموع : ينظر قول العراقيني واخلراسانيني يف )    ٦( 



 

ي ـي فـب الغزالـ، ونس )١(ذب ـرح املهـي شـا فـت عليهـتكلم
/ ه عن القفـال ، واقتضـى كالمـه    إىل األصحاب ما نقلنا )٢(ط ـالوسي

قـال  [ فرض ذلك فيما إذا بآن أنه مل يكن له قبل الكسر قيمـة  ] أ٣١/م[
للنقش ، ولعب الصـبيان ،   )٤(] فإن فرض له قبل الكسر قيمة :  )٣(الغزايل 

طريق االطالع من عهدة البائع ، فينقدح : فقد بطلت املالية اآلن ، فإن قلنا 
أي بطريق االنفسـاخ ؛ كقتل العبد املرتـد يف يـد   [ أن يسترد متام الثمن 

أي بل يسترد األرش ، وهو ما بني  )٥(] املشتري ، وإال فال يسترد متام الثمن 
 )٦(بني قيمته سامل اجلوف وفاسده ، قبل الكسر وهو خمالف لنص الشـافعي  

                                                 
إنه تظهر فائدة اخلالف بني األصحاب والقفال أيضاً يف أن جمرد االطالع هل : حيث قال )    ١( 

 =إال إذايوجب استرجاع الثمن أم ال ؟ فعلى القول بأنه استدراك للظالمة ال يكون لـه  
وعلى القول يتبني بطالن العقد بكون الثمن مستحقاً مـن حـني   ... طلبه على الفور =

 .الكسر الذي زالت به املالية 
 ) .١٢/٢٧٧(تكملة اموع  

: قـال الشـافعي   : أما إذا مل يبق له بعد الكسر قيمة كالبيضة املذرة : " حيث قال )    ٢( 
 .يسترد كمال الثمن 

أنه يسترد أرش النقصان ، ولكن أرش النقصان كمال الـثمن  : معناه :  فقال األصحاب 
 " .أن العشرة تبقى خمتصة باملشتري فيبقى الطريق عنهما : إذا مل يبق له قيمة ، وفائدته 

 ) .٢/١١٩(الوسيط  
 .ينظر املصدر السابق نفس الصفحة )    ٣( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٤( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٥( 
أي يسترد األرش وإمنا قال يسترد الثمن كامالً إذا : ألن الشافعي مل يقل يسترد متام الثمن )    ٦( 

وبيض الـدجاج  : " إذا مل يكن له قبل الكسر قيمة حيث فرق يف ذلك ويف ذلك يقول 
ما بيض كله ال قيمة له فاسداً ؛ ألن قشره ليس فيه منفعة ، فإذا كسره رجع بالثمن ، وأ

 " .النعام فقشرته مثن فيلزم املشتري بكل حال ، ألن قشرا رمبا كانت أكثر مثناً 
 ) .٣/٥٨(األم  



 

، ما يقتضي فرض املسألة ، فيما إذا  )١(ويف نقل القاضي حسني عن القفال 
بل الكسر قيمة للنقش ولعب الصبيان ، فإن صح ذلك يأيت فيهـا  كان له ق

وفيما إذا مل يكن  )٣(مركبة من نقل القاضي ، وتفقه الغزايل  )٢(أربعة أوجه 
له قيمة على نقل القاضي القطع بالبطالن ، وعلى مفهوم كـالم الغـزايل ،   

ل ملـا  الرجوع جبميع الثمن ، وهو حمتم:  )٤(ي ن ، واملنصوص للشافعالقوال
] أَحدثَـه  [ فَإِنْ أَمكَن معرِفَةُ الْقَدميِ بِأَقَلَّ ممـا  ( قال . الرابع ه سوى الوج

 ثَةادوبِ الْحيرِ الْعائ؛  )١(كما لو مل يعرف العيب إال بـه  : وقيل  )٥( )فَكَس

                                                 
ونقل القاضي حسني عن الشيخ وهو القفال ، أنه قيل له : " حيث قال السبكي يف ذلك )    ١( 

ر ما إذا كان ال قيمة لفاسده غري مكسور وجب احلكم بفساد العقد ؛ كسائ: يف الدرس 
ال يتقوم ، فقال هو وإن كان كذلك فال ينفك عن أدىن قيمة ، وإن قلت لقـاء بعـض   
املنافع ، فإا تقتضي لتنقش يلعب ا الصبيان ، وخالف القاضي يف ذلك ؛ ألن القصـد  

 =.من شراء البيض الطعم ، وال أحد يشتري البيض لينقش وتلعب به الصبيان 
 ) . ١٢/٢٧٥(تكملة اموع = 

ومقتضى كالم الغزايل يف هذه املسألة إذا كانت له : وقد وضحها بصورة أكرب حيث قال )    ٢( 
: قيمة ومنفعة للنقش ولعب الصبيان اجلزم بصحة البيع مث االختالف يف استرداد الـثمن  

أي بطريق الفسخ ، كما يف قتـل العبد املرتد يف يد املشتري ، وأوىل ، فيخـتص مـن   
 .اب أربعة أوجه كالمه ، وكالم األصح

أنه يصح وينفسخ بعد ذلك ويسترد مجيع الـثمن  ) والثاين ( أن البيع باطل ) األصح (  
إن ذلك بطريق استدراك الظالمة مع بقـاء  : وهذا غري قول القفال ؛ ألن القفال يقول 

العقد كاألرش حىت تبقى القشور للمشتري ، ومقتضى هذا القول القائل بأن االنفسـاخ  
 .لقشور للبائع ، ويلزمه تنظيف املكان عنها إذ ترجع ا

أنه يصح وال ينفسخ لكن يكون له أرش العيب وهو ههنا الثمن لكماله وهو ) والثالث (  
 .قول القفال 

 .أن البيع صحيح وال ينفسخ وال يسترد الثمن بكماله ) والرابع (  
 ) .١٢/٢٧٦(تكملة اموع  

 ) .٢/١١٩(الوسيط : ينظر )    ٣( 
 ) .١١٨ص(؛ خمتصر املزين ) ٣/٥٨(األم )    ٤( 
 ) .٢/٧٩(املنهاج )    ٥( 
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ملشقة التميز ، وهذا يف الصورة اليت تكلم فيها ، وهي أن يكون لـه بعـد   
ي ـد فـة له بعد الكسر ، فال فرق بني أن يزيـقيمة ، أما ما ال قيم الكسر
؛ ألنه إذا بآن بطالن البيع لو رده علـى  ] أ٢٦٦/ل/ [ص ـر أو ينقـالكس

نعم على رأي القفال ، فيحتمـل   )٢([     ] غري متقوم قبل الكسر فال فرق 
يها تكون من إن كان يعلم العيب مبا يبقى معه قيمة يسرية فزاد عل: أن يقال 

 . )٣(ضمانه فال يكون األرش مجيع الثمن 

ولو اختلفا يف تسليمه صحيحاً أو فاسداً ، فالقول قول البائع مع ميينه 
 . )٤(قاله الشيخ أبو حامد 

يلزم املشتري األرش عند رد املكسور الذي له قيمة : إذا قلنا  :فرع 
ألرش هنـا ال  على خالف ما رجحوه ، فا )٥(كما هو ظاهر نص املختصر 

الثمن بل هو ما نقص من قيمة السليم كذلك قال الشيخ  )٦(] إىل [ ينسب 
 )٩(والبغـوي   )٨(وصـاحب املهـذب    )٧(أبو حامد والقاضي أبو الطيب 

                                                                                                                        
ومعىن بأقل مما أحدثه املشتري ، كشق الرمان املشروط حالوته المكان معرفة محوضيته  

 .رز شيء فيه غرز ؛ وكتقوير البطيخ احلامض إذا أمكن معرفة محوضيته بغبال
 ) .٢/٧٩(؛ مغين احملتاج ) ٣/٤٦٤(؛ التهذيب ) ٦/٣١٩(احلاوي : ينظر  

 .وهو قول أيب إسحاق املروزي عن بعض األصحاب )    ١( 
 ) .١٢/٢٨٦(؛ تكملة اموع ) ٦/٣١٩(احلاوي  

 .كلمات مشطوبة وهي بني أن يزيد )    ٢( 
 ) .١٢/٢٧٨(تكملة اموع )    ٣( 
 .ينظر قوله يف املصدر السابق نفس الصفحة )    ٤( 
 ) .١١٨ص(ين خمتصر املز)    ٥( 
 .من " م " يف )    ٦( 
 ) .١٢/٢٨٢(ينظر قوهلما يف تكملة اموع )    ٧( 
 ) .١٢/٢٨١(املهذب مطبوع مع اموع )    ٨( 
 ) .٣/٤٦٤(التهذيب )    ٩( 



 

، وخالئـق ال حيصـون مـن املتقـدمني      )٢(] والرافعي [  )١(واملتولـي 
 )٤(] تقـدمت  وقد [ يقتضيه  )٣(واملتأخريـن ، وكالم الشافعي يف املختصر 

وعللوه بأنه ملا انفسخ العقد صار كاملستام ويوافقه ما قال الروياين ، فيما إذا 
 )٦(] فسـخ  [ عند املشتري وقلنا اإلقالة  )٥(] حدث [ تقايال مث ظهر عيب 

األقرب أنه يضمنه من القيمة ال من الثمن ؛ : ح عند الروياين قال وهو األص
األرش عند ارتفاع العقد مطلقاً يكون من ألن العقد مرتفع ومقتضى هذا أن 

فيما إذا زال املشتري بكارة اجلارية  )٧(القيمة ، لكن قال القاضي أبو الطيب 
اجلارية مث ماتت قبل القبض جيب أرش البكارة منسوباً من الثمن وقال هـو  

[ لو قطع املشتري يد العبد وأندمل مث مات قبل القـبض  :  )٨(املهذب وصاحب 
لـو  : عليه بأرش النقص من الثمن وقال األصحاب كلهم  البائع )٩(] يرجع 

رجع غرمي املفلس يف العني ، وقد نقصت بفعل مضمون ، ضرب بـه مـع   
الغرماء بأرش النقـص من الثمن وهذه املسائل تدل على أنه منسوب مـن  

                                                 
 ) .أ/٥٨(تتمة اإلبانة )    ١( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٢( 
 ) .١٢/٣٦٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .من البحث ) ٥(هامش ) ٦٧٨ص(ينظر )    ٣( 
 " .م " سقطت من )    ٤( 

 " .م " سقطت من )    ٥( 

 .ال تفسخ " ل " يف )    ٦( 

 .وقال القاضي أبو الطيب يف شرح الفروع هذا القول )    ٧( 
 ) .١٢/٢٨٢(تكملة اموع  

قطعت يده بعد القـبض ففيـه   إن كان عبداً فسرق أو قطع يداً قبل القبض ف: حيث قال )    ٨( 
أنه يرد وهو قول أيب إسحاق ؛ ألنه قطع بسبب كان قبل القـبض  ) أحدمها ( وجهان 

أنه ال يرد وهو قول أيب علي ابن أيب هريرة ؛ ) والثاين ( فصار كما لو قطع قبل القبض 
 .ألن القطع وجد يف يد املشتري فلم يرد كما لو مل يستند إىل سبب قبله 

 ) .١٢/١٢٤(وع مع اموع املهذب مطب 
 .رجع " ل " يف )    ٩( 



 

الثمن ، وأثبت ابن الرفعة ألجل ذلك يف الكفاية خالفاً ، ويف املطلب ، محل 
طيب وحنوه على الصفات اليت هي األجزاء كاليد ؛ لقرا مـن  ما قاله أبو ال

املعاملة ، ميكن أن جيعل باجلناية عليها مستوفياً ، وما قاله األصحاب هنا على 
الصفات احملضة ، فإنه يبعد أن جيعل زنا العبد وحنوه مستوفياً لصفة السالمة 

ن ينظر إىل سـبب  وظاهر كالم األصحاب عدم الفرق ، والذي أقوله أ،  )١(منه 
، ففيمـا قبل القبض سببه تعذر التسليم ، وهو خاص بالباقي ، ألن الفسخ 

ما فات جبناية املشتري يف حكم املقبوض ، فينفسخ يف الباقي خاصة كذلك 
العقـد فيـه ، ويف   ] ب٣١/م/ [، ويرجع بأرش التالف من الثمن الستقرار 

فاجلزء الذي  )٢(احلديث  املفلس شرط الرجوع وجودها بعينها ، كما جاء يف
الذي مل يوجد ال يرجع فيه كذلك ويرجع بقسطه من الثمن لبقـاء حكـم   
العقد عليه ، إال أن يكون وصفاً حمضاً ، فات بغري جناية فال يضمن ملا هـو  

ويف مسألتنا سبب الفسخ استدراك الظالمة ، والعيب الذي  )٣(مقرر يف بابه 
فات منها وما مل يفت ، فريد الفسخ دلس به البائع ، وهو يف مجيع العني ما 

على اجلميع ، ويقدر عود ذلك الفائت إىل البائع ، وتلفه على ملكه تقريراً ، 
فيضمنه املشتري بقيمته لذلك ، وهكذا يف اإلقالة ؛ ألا تعتمد العقد ولذلك 

] ب٢٦٦/ل/ [لو حتالفا والعني ناقصة أخذها ورجع بأرش النقص من القيمة 
: يف اجلميع كما أا لو كانت تالفة رجع بالقيمة فإن قلـت   الرتفاع العقد

                                                 
 ) .٢٨٣-١٢/٢٨٢(تكملة اموع )    ١( 
من أدرك مالَه بعينِه عند رجلٍ أو إنسان قَد أَفلَس فَهو أَحق بِه مـن  "  يقصـد قوله )    ٢( 

 رِهغَي". 
ا وجد مالـه عنـد مفلـس ، رقـم     إذ: صحيح البخاري ، كتاب االستقراض ، باب  

من أدرك ما باعه عنـد  : ؛ صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب ) ٢/٧١٦) (٢٤٠٢(
 ) .٦٣٧ص) (٣٩٦٣(املشتري ، رقم 

يقصد باب الفلس ومسائله اليت تدل على رجوع صاحب احلق على املفلـس يف حـال   )    ٣( 
 .ذا مل يوجد عنده مال وجود متاعه بعينه ، فإن مل يوجد فال ضمان على املفلس إ

 ) .١٤٣،  ١٤١ص(خمتصر املزين : ينظر  



 

الرد بالعيـوب هنـا : التحالف جيوز بعد التلف خبالف الرد بالعيب ، قلت 
 )١(] بالعيـب  [ يف العيـن والتالف منها ، وصف فجعل مانعاً هلا يف الرد 

ن إ: وهو العيب خبالف الفلس ، ولو قلنا . اً ـه ، أيضـلوجود السبب في
بدون ذلك الفائت ؛ ألدى إىل أنه يغـرم أرش   )٢(] العني [ الفسخ يرد على 

ب تعذر رده ، فكان الطريق األول ـه معيـالفائت ويأخذ أرش نقصه ؛ ألن
نعترب ما هو أقرب إىل فصل اخلصومة ، وظـاهر   )٣(] قد [ أقرب ، وحنـن 

ة ، أو بفعل كالم األصحاب هنا أنه ال فرق بني أن يكون النقص بآفة مساوي
، والذي تلف تلـف   )٤(فالفسخ رفع للعقد من حينه : مضمون ، فإن قلت 

قد : مع ملك املشتري ، وكان حينئذ مضموناً عليه بالثمن ال بالقيمة ، قلت 
جملي يف مسألتنا احتمال أنه ينسب من الثمن متمسكاً  )٥(] القاضي [ أبدى 

ما قاال ؛ ألن الفسـخ ، وإن  بذلك ، ومال ابن الرفعة إليه ، وليس األمر ك
 )٦(] بعضـه  [ كان من حينه فمقتضاه رد مجيع ما ورد العقد عليه ، فمىت كان 

تالفاً ضمنه لقيمته ؛ كسائر املضمونات وحنن ما ضمناه بدل التـالف ، إال  
هلذا املعىن ، ولوال ذلك مل يضمنه بدل التالف ، كما أن البائع إذا حتت يده 

ثمن وال بالقيمة ، وإن كان ضامناً لكله بـالثمن ؛  وصف ال يضمنه ببعض ال
بل يتخري املشتري ، فليس الضمان هنا ، إال لوجوب الرد كما أخذ وـذا  
فارق ما حيصل يف يده من الزوائد واملنافع ال جيب ضماا ؛ ألن العقد مل يرد 

                                                 
 " .م " وسقطت من " ل " يف هامش )    ١( 
 " .ل " سقطت من )    ٢( 
 " .م " سقطت من )    ٣( 
الفسخ ، وهو عندنا رفع العقد من وقته ، ولذلك مل مينع الرد : " ويف ذلك يقول الرافعي )    ٤( 

 " .صلة ، وال بوطء الثيب بالعيب بالزوائد املنف

 ) .١٢/٢٠٢(تكملة اموع : ينظر ؛ و) ٢/١١٩(الوسيط  

 " .م " سقطت من )    ٥( 

 " .ل " سقطت من )    ٦( 



 

عليها والوصف الفائت ورد العقد عليه ، فلو قطعنا النظر عن وجوب الرد ملا 
وجب عن التالف أرش ، ال من الثمن وال من القيمة ، ومل يقل به أحـد ،  
ومىت نظرنا إليه فإمنا جيب رد ما عاد إىل ملك البائع حتقيقاً أو تقديراً وبدلـه  
:  كسائر املضمونات ، إذا عرف هذا فأي وقت نعترب القيمة ؟ قال ابن الرفعة

أكثر ما كانت مـن   وقت حدوث العيب ، والثاين: أحدمها : فيه وجهان 
: القبض إىل حدوث العيب ، أصلهما العني إذا تعينت يف املسـتام ، قلـت   

 .وإحلاق األصحاب ما حنن فيه باملستام أو تقتضي تصحيح الثاين 

اتفاقـاً   )١( )اشترى عبدينِ معيبينِ صفْقَةً ردهمـا  : فرع ( : قال 
دمهـا بالرد ومهـا باقيـان يف ملكـه    دة فلو أراد إفراد أحـكالعني الواح

إجراء القولني ، فيما لو كـان  : والثاين  )٢(القطع باملنع : أحدمها : فطريقان 
وغريه ، واألصح من القـولني   )٣(العيب بأحدمها وهي اليت أوردها الرافعي 

املنع ، فلو كان أحدمها تالفاً حساً أو شرعـاً ، فإن قلنا باجلواز إذا كانـا  
وإن قلنا باملنع فههنا خالف بنوه علـى   )٤(] الرد [ نا أوىل ؛ لتعذر باقيني فه

أي القهري ومقتضاه أن يكون األصح اجلواز ، ولو بـاع  : تفريق الصفقة 
التسوية بينه وبني تلف أحدمها ، والصـحيح عنـد    )٥(أحدمها ففي الرافعي 

. ما قطعـاً  اع الرد ، إما تفريعاً على اعتبار اليأس ، وأـامتن )٦(ور ـاجلمه

                                                 
 ) .٢/٨٠(املنهاج )    ١( 
 ) .٣/٤٨٦(روضة الطالبني )    ٢( 
، فـإن كـان    املبيع يف الصفقة الواحدة ، إما شيء واحد ، أو شيئان: " ويف ذلك يقول )    ٣( 

 " .الثاين كما لو اشترى عبدين فخرجا معييبني فله ردمها ، وكذا لو خرج أحدمها معيباً 
 ) .٨/٣٦٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 " .م " وسقطت من " ل " يف هامش )    ٤( 
 ) .٨/٢٣٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
 ) .٣/٤٨٦(روضة الطالبني )    ٦( 
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،  )٢(الشتمال الصفقة على العيب  )١()ولَو ظَهر عيب أَحدهما ردهما ( قال 
إال إذا ] أ٢٦٧/ل/ [إفراد املعيب مل جيز ردها ] أ٣٢/م/ [إذا جوزنا : وقيل 

كانا معيبني وهو ضعيف وعلى هذا األرش ؛ ألنه متمكن مـن رد املعيـب   
،  )٤(ن الغزايل وجوب األرش ، وهذا غلط ع )٣(وحده ، وحكى ابن يونس 

ذلك إذا تلف أحدمها ، ومل يقـل أحدانــا إذا منعنـا     )٥(إمنا قال الغزايل 
وهـو   )٦( )الَ الْمعيب وحده فـي اَألظْهـرِ   ( قال . راد ، ال يردها ـاإلف

؛ ألن فيه تفريق الصفقة علـى   )٨(، وقول اجلمهور  )٧(املنصوص يف الصلح 
، وهو وإن قلنا به ، فكذلك حبكم الشرع أما باالختيار فـال ميكـن    البائع

يرد املعيب وحده ؛ الختصاصه : فيـه إال برضا البائع لئال يضر به ، والثاين 

                                                 
 ) .٢/٨٠(املنهاج  )   ١( 
 ) .٢/٨٠(مغين احملتاج )    ٢( 
 ) .١٢/١٧٦(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٣( 
واعترض الناس عليه ، بأنه ليس يف الوسيط ، إال فيما إذا تلف أحد : ولذلك قال السبكي )    ٤( 

 .أحد العبدين 
 ) .١٢/١٧٦(تكملة اموع  

مينع إفراد أحـد العبـدين   : دين فتلف أحدمها ، وقلنا ولو اشترى عب: " ويف ذلك يقول )    ٥( 
بالرد ، لتفريق الصفقة رجع باألرش ، والقيمة املعرفة لنسبة األرش ، حيث يرجـع إىل  

 " .األرش 

 ) .٢/١١٦(الوسيط  

 ) .٢/٨٠(املنهاج )    ٦( 

والثـوب ،   ولو كانت املسألة حباهلا يف العبد: " يقصد املنصوص عن الشافعي حيث قال )    ٧( 
فوجد بالثوب عيباً فله اخليار بني أن ميسكه أو يرده ، وينتقض الصلح ، ال يكون لـه أن  

 " .يرد بعض الصفقة دون بعض 

 ) .٣/٢٠٠(األم  

 .منهم الشيخ أبو حامد واملاوردي والقاضي أبو الطيب والروياين )    ٨( 
 ) .١٢/١٧٣(؛ تكملة اموع ) ٦/٣٠٣(احلاوي : ينظر  



 

ولو رضى البائع باإلفراد جـاز   )٢(واختاره الروياين يف احللية  )١(] بالعيب [ 
منعنا تفريق الصـفقة   إن: يف األصح ، واملستقيم يف ترتيب اخلالف أن يقال 

شرعاً امتنع اإلفراد بالرضا وبدونه وإن جوزناه جاز بالرضا ، وهـل جيـوز   
ولو أراد رد السـليم   )٣(] للضرر [ أظهرمهـا املنع : بدونـه ؟ القـوالن 

رددت : ، ولو قال املشتري  )٤(وحده مل جيز قطعاً ؛ ألنه إمنا جيـوز بيعـاً 
: راد ، فهـل يكـون رداً هلمـا ؟ وجهـان     ال جيوز اإلف: املعيب ، وقلنا 

ولو ظهر العيب بأحدمها بعد تلف اآلخر أو .  )٥(ال ، بل يلغوا : ا ـأصحهم
ه ، فعلى ما ذكرنا إذا كان العيب ما فيكون األصح أن له الرد يف ـأو بيع

التلف ، ال يف البيع ، ولو ظهر العيب بالتالف فقط ، مل يرد الباقي قطعاً ؛ بل 
عبدين إىل صـورة املسألة فلـو  : ، وأشار املصنف بقوله  )٦(ش يرجع باألر

 )٧(اشترى عينني تتصل منفعة أحدمها باآلخر ؛ كزوجي خف ، ومصـراعي  
على القولني ، وال فرق بني : ، وقيل  )٨(باب ، فاملشهور القطع مبنع اإلفراد 

أن يكون بعد القبض أو قبله ويف كالم األصحاب ، أنه ال فـرق بـني أن   
تلف قيمتهما ؛ كالعبدين أو يتساويا كالكيلني من الطعام ، لكن الطعـام  خت

أنه إذا اشترى مكيالً أو موزوناً فوجـد   )٩(مثلي ونص الشافعي يف البويطي 

                                                 
 .باملعيب " ل " يف )    ١( 
 ) .١٢/١٧٤(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٢( 
 .للضرورة " ل " يف )    ٣( 
 ) .١٢/١٧٤(تكملة اموع )    ٤( 
 .وهي رواية عن الشيخ أيب علي )    ٥( 
 ) .١٢/١٧٥(؛ تكملة اموع ) ٨/٢٤٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .١٢/١٧٦(تكملة اموع )    ٦( 
 .املصراع من الباب الشطر منه واحد جزئيه )    ٧( 
 ) .١٢٩ص) (صرع/مادة(املصباح املنري  

 ) .٤/٢٤٥(حلية العلماء )    ٨( 
 ) .١/١٧٤(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٩( 



 

إن قلنـا يف  :  ببعضه عيباً ، فله إفراده بالرد ؛ ألنه ال ضرر ، وقال املتـويل 
 .العبدين جيوز فهنا أوىل ، وإال فوجهان 

أخذمها أنا هل ننظر إىل الضرر ، أو إىل منع التفريق شرعاً وم: قلت 
واألصح األول ، وإن اشترى عيناً واحدة متقومة صفقة ، فوجد ا عيبـاً ،  

ورأيـت  :  )١(وهي باقية يف ملك املشتري فليس له رد بعضها ، قال اإلمام 
لصاحب التقريب طرد القولني ، وفيه خطأ ، فلو تراضيا بذلك ففي كـالم  

ما يشعر باجلواز ، وهو مقتضى ما قدمناه يف العيبني فإن كان باع  )٢(ملهذب ا
إن جوزنا التفريق فله :  )٣(باع بعضها لغري البائع فكذلك ، وقال املاوردي 

رد ما بقى ، والتوقف حىت ينظر ما يؤول إليه ، ولو باع بعض العني الواحدة 
 .ملذهب أن له الرد ا )٤(من البائع ، مث وجد العيب ، قال القاضي حسني 

حيث رد البعض وجوزناه استرجع قسطه من الثمن قطعـاً ؛   :فرع 
ألنه إن استرجع اجلميع بقى الباقي يف يده بال مقابل ، وإن مل يسترجع شيئاً 

قد يكون فائدته التخلص من :  ال ابن الرفعةـ، ق )٥(فـال فائدة يف الـرد 

                                                 
 ) .١٢/١٧١(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 
ه مل جيز ؛ ألن على البـائع ضـرراً يف تبعـيض    وإن أراد أن يرد بعض: " حيث جاء عنه )    ٢( 

 =الصفقة عليه ، فلم جيز من غري رضاه ، وإن اشترى عبدين فوجد بأحدمها عيباً فهل له
ال جيوز ؛ ألنه تبعيض صفقة على البائع فلم جيـز  ) أحدمها ( أن يفرده بالرد فيه قوالن =

 " .فما زاد يفرده بالرد جيوز ؛ ألن العيب اختص بأحدمها ) والثاين ( من غري رضاه 
 ) .١٢/١٧٠(املهذب  

فأما إذا باع بعض السلعة مث علم بعيبها ، فما باعه فال أرش له فيه وأمـا  : " وفيه يقول )    ٣( 
جبواز تفريق الصفقة ، فله رد وما بقى واسترجاع حصته من الثمن ، : الثاين ، فإن قيل 

 . "والتوقف عن البيع لينظر ما يؤول إليه حاله 
 ) .٦/٣١٠(احلاوي  

 ) .١٢/١٧٣(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٤( 
 ) .١٢/١٧١(املصدر السابق )    ٥( 



 

ا إذا أبرأ من الثمن ، وطريـق  ، فيم )١(كما قاله القاضي حسني ] عهدته [ 
التوزيع تقدير العبدين سليمني وتقوميها وتقسيط املسمى على القيمتني ولـو  

الثمن عليهما على ما مها عليه من العيب أدى ذلك إىل ] ب٢٦٧/ل/ [وزعا 
، وهـي   )٣(فالصواب تقدير السالمة  )٢(] االمتحان [ خبط وفساد دل عليه 

مسـألة  : نافعة من مسائل ، منها  )٤(باب الربا فائدة عظيمة أشرت إليها يف 
حيث يأخـذ الشـقص    )٦(هنـاك ، ومنها يف الشفعة  )٥(الصرف املتقدمة 

بوصف السالمة ، ] ب٣٢م/ [بالقسط ، ويف املراحبة إذا وزع جيرب مبا ختصه 
، ولو اختلفـا   )٧(يف التفريق يف الدوام : وجيرب بالعيب الذي ظهر له ، ومنها 

؛ ألنه الغـارم ،   )٨(القول قول البائع : أظهرمها : لتالف ، فقوالن يف قيمة ا
املشتري ؛ ألنه تلف يف يده ، فأشبه الغاصب ، وإن مل جيوز إالفراد : والثاين 

، ويف حالة البيع ال أرش  )٩(فاألصح ال فسخ لكن يرجع باألرش عند التلف 
، وهل النظر يف قيمة على الصحيح ، ولو اختلفا يف قيمة التالف عاد القوالن 

التالف إلـى يـوم العقـد ، أو القبـض ؟ فيــه اخلــالف فــي    
يضــم  : اعتبارهـا ملعرفة أرش العيـب القديـم ، والوجـه الثانــي  

حكــاه   )١٠(قيمـة التالـف إلـى الباقــي ويردمهــا ويفســخ    
                                                 

 ) .٢/١٧١(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 
 .األصحاب " م " يف )    ٢( 
 ) .١٢/١٨٢(تكملة اموع )    ٣( 
 ) .١٢/١٣٥(ينظر تكملة اموع )    ٤( 
 . ) ٣٥٣،  ٣٥١ص(ينظر )    ٥( 
 ) .١٢/١٨٢(تكملة اموع )    ٦( 
 ) .١٢/١٨٣(تكملة اموع )    ٧( 
 .فالقول قول البائع مع ميينه ، ألن الثمن ملكه ، فال يسترد منه إال ما اعترف به )    ٨( 
 ) .٣/٤٢٣(روضة الطالبني  

 .ألن اهلالك أعظم من التلف )    ٩( 
 ) .٣/٤٢٣(روضة الطالبني  

 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ١٠( 



 

أهل خراسان أخـذاً مـن    )٢(] بعض [ عن  )١(القاضـي أبـو الطيـب 
حكى أبو الطيب عن  )٤(ويف الشامل  )٣(، ورد عليه هكذا يف تعليقه املصراة 

] السنة لحديث [ وهذا هو : قال . عن بعض أهل خراسان أنه يفسخ العقد 
وقال القاضي أبو الطيب ، وهذا هو . ذلك  )٦(املصراة ، وحكى العمراين  )٥(

العمراين أيب الطيب ، ولعله تبع  )٨(] إىل [ ذلك  )٧(هو السنة ونسب الرافعي 
العمراين ، والعمراين أبرز الضمري حبسب ما فهم من كالم الشامل ، ومـراد  
صاحب الشامل قال بعض أهل خراسان ، وباجلملة ، فهذا الوجه منصوص 
عليه يف البويطي وإذا فرعنا عليه فاختلفا يف قيمة التـالف ، فـالقول قـول    

                                                 
 ) .١٢/١٧٨(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 
 " .م " سقطت من )    ٢( 
ال : ومل أر ذلك يف تعليقة القاضي أيب الطيب ، بل الذي فيها أنا إذا قلنـا  : قال السبكي )    ٣( 

ا لـه رده ، فـريده   يرد رجع باألرش كما تقدم عنه ، ومل حيك فيه خالفاً ، وأنا إن قلن
العقد على هذا القول فيهما مجيعـاً ،  : حبصته من الثمن ، قال وقال بعض أهل خراسان 

وهذا : مث يرد الباقي وقيمة التالف ، ويسترجع كما يف املصراة ، قال القاضي أبو الطيب 
 .خطأ 

 ) .١٢/١٧٩(تكملة اموع  
 ) .١٢/١٧٩(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٤( 
 .الشبه حبديث " ل " يف )    ٥ (

أنه : وحكى القاضي أبو الطيب ، عن بعض أهل خراسان من أصحابنا : " حيث قـال )    ٦( 
علـى هذا القول يفسخ العقد فيهما ، مث يرد الباقي وقيمة التالف ، ويسـترجع  : قال 

 .الثمن 

اة ، وقيمـة اللـنب   وهذا هو السنة ؛ ألن يف حديث املصراة أمر برد الش: قال القاضي  
 " .الثالث 

 ) .٥/٢٩٧(البيان  

 ) .٨/٢٤٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٨( 



 

: وقـال   مع حكايته القولني فيما سبق ، )١(املشتري جزم به القاضي حسني 
كل موضع كان املشتري هو الغارم فالقول قوله ، وكل موضع كان الغارم 

إن القول قـول البـائع ، ويف    )٢(] وجه [  لبائع فعلى القولني ، ويف التتمةا
، واملعترب هنا  )٤(أنه شاذ ، وليس كذلك بل هو نصه يف البويطي  )٣(الروضة 

بالثمن عيب واملبيـع   هنا يوم التلف على األصح ، خبالف ما سبق ولو ظهر
 )٥(ري ، قاله القاضي حسني ـتالف ، واختلفا يف قيمته ، فالقول قول املشت

ألن  )٦( )اشترى عبد رجلَينِ معيباً فَلَه رد نصيب أَحـدهما  ولَو ( ، قال 
الصفقة تتعدد بتعدد البائع ، وهذا اشتراه منهما ، فإن اشتراه من وكيلـهما  

، ولو اشترى شقصني  )٧(رج على اخلالف يف أن العربة بالوكيل أو املوكل خت
ولَـو  ( وجهان قال : شقصني من رجلني فهل للشفيع أخذ نصيب أحدمها 

 )١(ومالــك   )٩(وبه قال أمحـد   )٨( )اشترياه فََألحدهما الرد في اَألظْهرِ 

                                                 

 ) .١٢/١٨١(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 

 .قول " م " يف )    ٢( 

 .لئال تزال يده عما مل يعترف به : وعلل ذلك بقوله )    ٣( 

 ) .٣/٤٢٣(ضة الطالبني رو 

 ) .١٢/١٨١(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٤( 

 .املصدر السابق نفس الصفحة )    ٥( 
 ) .٢/٨٠(املنهاج )    ٦( 
 ) . ٢/٨٠(ظر مغين احملتاج وين)    ٧( 
 ) .٢/٨٠(املنهاج )    ٨( 
وجداه معيبـاً فرضـي    فإن اشترى اثنان وشرطا اخليار أو: " ويف ذلك يقول ابن قدامة )    ٩( 

يف  –رمحه اهللا  –أحدمها فلآلخر الفسخ يف نصيبه ، وعنه ليس له ذلك ، نقل عن أمحد 
ملن مل يرض الفسخ ، وبه قـال  : ذلك روايتان حكامها أبو بكر وابن أيب موسى إحدامها 

: ابن أيب ليلى والشافعي وأبو يوسف وحممد ، وإحدى الروايتني عن مالك ، واألخـرى  
 " .وز له رد مشترك رده ناقصاً أشبه ما لو تعيب عنده ال جي

 ) .٤/١٠٦(املغين  
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ذ أن الصفقة تتعدد ومنه أخ )٣(وحممد  )٢(وأبـو يـوسف فـي روايـة ، 
وهو قدمي مرجوع عنه ، وبه قال أبـو  : يتعدد املشتري وهو األصح والثاين 

ليس له اإلنفراد بالرد ، ومنه أخذ وجه أن الصـفقة متحـدة ،   :  )٤(حنيفة 
رجلني وحينئذ تكون ] أ٢٦٨/ل/ [وعبارة الكتاب تقضي أما اشتريا عبد 

اشترى الربع من هذا والربع  الصفقة يف حكم أربعة عقود ، وكأن كل واحد

                                                                                                                        
اختلفوا أيضاً يف رجلني يبتاعان شيئاً واحداً يف صـفقة  : " ... ويف ذلك يقول ابن رشد )    ١( 

ملن أراد أن : واحدة فيجدان به عيباً فرييد أحدمها الرجوع ويأىب اآلخر ، فقال الشافعي 
ليس له أن يرد ؛ فمن أوجـب الـرد   : ابن القاسم عن مالك ، وقيل  يرد ، وهي رواية

شبهة بالصفقتني املفترقتني ؛ ألنه قد اجتمع فيهما عاقدان ؛ ومن مل يوجبه شبهه بالصفقة 
 " .الواحدة إذا أراد املشتري فيها تبعيض رد املبيع بالعيب 

 ) .٢/١٧٩(بداية اتهد  
-١١٣(بن سعد بن حبته البجلي األنصاري ، أبو يوسـف   يعقوب بن إبراهيم بن حبيب)    ٢( 

فدعا له وبرك عليه ومسـح   وجده سيد بين حبته ، أتت به أمه إىل النيب ) هـ١٨٢
يوم أحد ، من مصنفات أبو يوسف  ان فيمن استصغرهم النيب ـه ، وكـى رأسـعل
 " .أدب القاضي " " النوادر " " اآلثار " " اخلراج " 

-٣/٦١١(؛ اجلـواهر املضـيئة   ) ١٧٢ص(؛ االنتقاء ) ٢٦٤-٣/٢٥٤(أخبار القضاة  
 ) .٤٩ص(؛ تاج التراجم ) ٦١٣

فيمـا   –رمحه اهللا  –وعلى هذا خيرج ما قاله أبو حنيفة : " ... ويف ذلك يقول الكاساين )    ٣( 
 =إذا اشترى رجالن شيئاً ، مث أطلعا على عيب به كان عند البائع أنه ال ينفرد أحـدمها 

سخ دون صاحبه ، وعند أيب يوسف وحممد ينفرد أحدمها بالفسخ ، وعلـى هـذا   بالف=
 .اخلالف ، لو اشتريا شيئاً على أما باخليار فيه ثالثة أيام أو اشتريا شيئاً مل يرياه 

أنه رد املشتري كما اشترى فيصح كما إذا اشترى عبداً على أنه باخليـار  : وجه قوهلما  
النصف وداللة الوصف أنه اشترى النصف ؛ ألما ملا اشـتريا  يف نصفه ثالثة أيام ، فرد 

العبد مجلة واحدة كان كل واحد منهما مشترياً نصفه وقد رد النصف فقد رد ما اشترى 
 .كما اشترى 

أنه مل يوجد شرط الرد ، وثبوت حق الرد عند انعدام شرطه  –رمحه اهللا  –وأليب حنيفة  
 " .ممتنع 

 . )٤/٥٥٩(بدائع الصنائع  

 .ينظر اهلامش السابق )    ٤( 



 

،  )٢(وله أن يرد بعيب أحد البائعني ، وذلك معىن صـحيح   )١(] ذاك [ من 
فيما لو اشترى اثنان من واحـد وكـذلك فرضـها     )٣(لكن مسألة احملرر 

األصحاب ، ولو اشترى اثنان شقصاً من واحد فللشفيع أن يأخذ نصـيب  
 . )٥(، ووافقنا أبو حنيفة عليه  )٤(أحدمها 

أحدمها تبطل الشـركة بينـهما    إن جوزنا اإلنفراد فأنفرد :التفريع 
وجهاً  )٧(، وحكى املاوردي  )٦(وختلص للمسك ما أمسك وللراد ما استرد 

وجهاً أنه ببقاء الشركة بينهما فيما أمسكه املمسك ، واسترده الراد ، وهـو  
 ينقص ضعيف مث وإن منعنا اإلنفراد ، فذلك فيما ينقص بالتبعيض ، أما ما ال

كاحلبوب فوجهان مبنيان على أن املانع ضرر التبعيـض ، أو إحتاد الصفقة ، 

                                                 
 .ذلك " ل " يف )    ١( 
 ) .٢/٨٠(مغين احملتاج )    ٢( 
 " .لو اشترى اثنان من واحد فألحدمها اإلنفراد بالرد يف أصح القولني : " وفيه يقول )    ٣( 
 ) .٢/٥٢٥(احملرر  

 ) .١٢/١٨٤(تكملة اموع )    ٤( 
ولو اشترى رجالن من رجل داراً فللشفيع أن يأخذ نصيب " : ويف ذلك يقول الكاساين  )   ٥( 

أحد املشتريني يف قوهلم مجيعاً ؛ ألن األخذ هنا ال يتضمن التفريق ؛ ألن الصفقة حصلت 
متفرقة وقت وجودها إذا امللك يف نصيب كل واحد منها تثبت بقوله فلم تتحد الصفقة 

 " .فال يقع األخذ تفريعاً حلصول التفريق قبله 
 ) .٤/١٢٩(دائع الصنائع ب 

 ) .١٢/١٨٥(تكملة اموع )    ٦( 
فإذا ثبت ألحد الشريكني الرد ، فرد أحدمها واسترجع ما دفـع ، ففيـه   : " وفيه يقول )    ٧( 

 :وجهان 
أن الشركة بني املشتركني قد بطلت بالرد ، فيكون للمسك نصف العبـد ،  : أصحهما  

 .وللراد نصف الثمن 
أن الشركة بينهما على حاهلا ؛ ألنه مل يكن بينهما قسمة ، فعلى هـذا ،  :  والوجه الثاين 

 " .نصف العبد بينهما ، ونصف الثمن بينهما 
 ) .٦/٣٠٤(احلاوي  



 

] أ٣٣/م/ [ميتنع ، وهو الذي جزم بـه  : جيوز ، وعلى الثاين : فعلى األول 
إحتاد الصفقة من هـذا   )٢(] أخذ [ ، والتعليل األول مينع  )١(القاضي حسني 

 )٥(، ونصه يف البويطي  )٤(والرافعي  )٣(القول ، والوجهان ببياما حكامها اإلمام 
يشهد لألول فليكن هو األصح ، وهذا إذا مل يقسماه ، فـإن اقتسـماه    )٥(

القسمة إفـراز ،  : إن قلنا :  )٦(فكذلك عند اإلمام ، وقال القاضي حسني 
بيع فكما لو اطلع على العيب بعد بيع بعضه ، وإن أراد : فكذلك وإن قلنا 

إن آيس من رد نصيب اآلخـر ،  :  )٧(قال اإلمام  املمنوع من الرد األرش ،
بأن أعتقه وهو معسر ، فله األرش ، وإال فإن رضى صاحبه بالعيب ، فينبين 
على أنه لو اشترى نصيب صاحبه ، وضمه وأراد رد الكل ، ويرجع بنصف 

إن قلنا : وفيـه وجهان  )٨(] النعل [ الثمن ، هل جيرب على قبوله ؟ كما يف 

                                                 
 ) .١٢/١٨٦(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 
 " .م " طمس يف )    ٢( 
 ) .١٢/١٨٦(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٣( 
 ) .٨/٢٤٦(لعزيز مطبوع مع اموع فتح ا)    ٤( 
 .ألنه جيوز ذلك يف املشتري الواحد ، ففي املشتريني أوىل )    ٥( 
 ) .١٢/١٨٦(تكملة اموع : ينظر  

إذا اشترى شقصاً من ربع ، وقاسم شريكه مث وجد به عيباً ، : حيث جاء عنه يف الفتاوى )    ٦( 
بيع فهو باع نصف ما يف يده بنصف : وإن قلنا القسمة إفراز له الرد ، : إن قلنا : ، قال 

ما يف يد شريكه فريد النصف الذي ميلك من الشريك عليه ، فإذا رد يعود إليه النصـف  
 =الذي ميلك منه الشريك مث يرد الكل بالعيب وإال يبطل حقه ، ألن الرد يعقبـه فسـخ  

عه بثوب مث وجـد  العقد الختالف امللك ، قال وعلى هذا لو اشترى عبداً بدراهم وبا=
بالثوب عيباً فرده واسترد العبد وبه عيب قدمي فإن كان قد علم به وهو يف يد املشـتري  
الثاين له أن يرد ؛ ألنه قصد رد الثوب والعبد والعبد عاد ، ال باختياره وفيه وجه أنـه ال  

 .يرد ؛ ألنه يرد الثوب اختار ملك العبد معيباً 

 ) .١٢/١٨٦(تكملة اموع  

 .ينظر قوله يف املصدر السابق )    ٧( 
 .النقل " ل " يف )    ٨( 



 

نعم فكذلك يف األصح ؛ ألنه توقع بعيـد ،  : األرش ، وإن قلنا ال ، أخذ : 
 . )١(وإن كان صاحبه غائباً ال يعرف حاله ففي األرش ، وجهان للحيلولة 

أي إذا  )٢( )ولَو اختلَفَا في قدمِ الْعيبِ صدق الْبائع بِيمنِـه  ( قال 
، وحكى  )٣(لعيب يف يده ادعى احلدوث ؛ ألن األصل لزوم العقد ، وعدم ا

خالفاً يف أن العلة املعىن األول أو الثاين ، بناء عليـه إذا باعـه    )٤(املاوردي 
بشرط الرباءة ، فإنه ال يربأ من احلادث قبل القبض ، فإذا ادعـى املشـتري   

باملعىن األول فالقول قول البـائع وإن  [ دم إن عللنا ـدوث والبائع القـاحل
فالقول قول املشتري ؛ ألن احلدوث يقني والقدم مشكوك  بالثاين )٥(] عللنا 

فيه ، وال خيفى أن الصورة يف املوضعني يف عيب ميكن حدوثه وقدمه ، ولـو  
يف يد البائع فاعترف البائع بأحـدمها ،   )٦(] عيبني [ ادعى املشتري وجود 

: قال ابن القطـان يف املطارحـات   . وادعى حدوث اآلخر يف يد املشتري 

                                                 
 ) .١٨٧-١٢/١٨٦(تكملة اموع )    ١( 
 ) .٢/٨٠(املنهاج )    ٢( 
 ) .٢/٨٠(مغين احملتاج )    ٣( 
ومجلة اختالف البائع واملشتري يف العيب ، إذا ادعى املشتري تقدمه ليستحق : وفيه يقول )    ٤( 

أنه ال خيلو حال العيب مـن  : البائع حدوثه ليمنعه الفسخ  ليستحق به الفسخ ، وادعى
 :ثالثة أقسام

 .ما علم تقدمه ، فالقول فيه قول املشتري : أحدها  
 .ما علم حدوثه ، فالقول فيه قول البائع : والثاين  
ما استوى فيه األمران ، وهو ما أمكن حدوثه وتقدمه كـاخلرق يف الثـوب   : والثالث  

 :ء ، فالقول قول البائع مع مينه ملعنيني والكسر يف اإلنا
 =.واحلكم باليقني أوىل من احلكم بالشك أن حدوث العيب يقني وتقدمه شك ،: أحدمها  
أن دعوى املشتري تقتضي الفسخ ، ودعوى البائع تقتضي اإلمضاء وإذا ثبت : والثاين = 

 .أن القول قول البائع مع ميينه ، قيمته على البت ال على العلم 
  ) .٦/٣١٥(احلاوي : ينظر  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٥( 
 .عينني " ل " يف )    ٦( 

دم 
يف ق

ف 
تال
الخ
ا

ب
لعي
ا

 



 

قول املشتري ؛ ألن الرد يثبت بإقرار البائع بأحدمها ، فـال يبطـل    فالقول
بالشك وهذه من غرائب املسائل ، وجعلها قاعدة حيث كان العيب يثبـت  
الرد ، فالقول قول البائع ، وحيث كان يبطله فالقول قول املشتري ، ولـو  

قد زاد اشترى شيئاً قد رآه وهو غائب عنه وأبرأ البائع من عيب مث أتاه فقال 
، وهـو   )١(العيب فالقول قول املشتري نص عليه يف آخر باب بيع العروض 

إن قال ليس : أي ] ب٢٦٨/ل/ [ )٢( )وعلَى حسبِ جوابِه ( األصح قال 
له الرد علي ذا أو ال يلزمين قبوله حلف على ذلك ، وال يكلف التعـرض  

ضه معيباً وهو عامل به أو لقدم العيب يوم البيع وال يوم القبض ؛ جلواز أنه قب
أنه علم بعد القبض ورضى ، ولو نطق به صار مدعياً مكلفاً بالبينة ، ولو قال 
يف اجلواب ما بعته إال سليماً أو ما أقبضته إال سليماً فاألصح أنه حيلف على 
ما أجاب ، وال يكفيه االقتصار على أنه ال يستحق الرد أو ال يلزمين قبولـه  

وهــو  : وقد أطلق املصنف اجلواب  )٣(بقـة للجواب لتكون اليمني مطا
يشمل الصورة األوىل املتفق عليها ، والثانية املختلف فيها ، وإطالقه صحيح 

ـ  )٤(ي على األصح ونص الشافع ذا أن ميينه على البت ، لقد باعه برياً من ه
 على أصله لقد أقبضته وما به )٦(] يبقى : [ ال وق. )٥( يب فاعترض املزينالع

                                                 
 ) .٣/٣٤(األم )    ١( 
 ) .٢/٨١(املنهاج )    ٢( 
 ) .٢/٨١(؛ مغين احملتاج ) ٦/٣٥١(ينظر احلاوي )    ٣( 
كان فوجد املشتري  وإذا اشترى الرجل الدابة أو الثوب أو أي بيع ما: " ويف ذلك يقول )    ٤( 

املشتري به عيباً حيدث مثله حبال فالقول قول البائع مع ميينه على البت باهللا لقد باعه وما 
 " .هذا العيب به إال أن يأيت املشتري على دعواه بينة فتكون البينة أوىل من اليمني 

 ) .٣/٦٣(األم  
وما به هذا العيب من قبل أنه ينبغي يف أصل قوله أن حيلفه ، لقد أقبضه إياه : " حيث قال )    ٥( 

أنه يضمن ما حدث عنده ، قبل دفعه إىل املشتري ، ألن له الرد مبا حدث بعد البيـع يف  
 " .يده البائع ، فهذا يبني لك ما وصفنا أنه الزم يف أصله على ما وصفنا من مذهبه 

 ) .١١٨ص(خمتصر املزين  
 .ينبغي " م " يف )    ٦( 



 

بأن مراد الشافعي إذا ادعى سبقه على  )١(هذا العيب ، فأجاب األصحاب  به
البيع ، وأجاب بعدمه فيحلف عليه ، ولو ادعى سبقه على القبض ، وأجاب 
بعدمه حلف عليه كما ذكر املزين ، ولو اقتصر يف اجلـواب علـى عـدم    
ن استحقاق الرد مل يلزمه هذا وال ذاك هذا جواب أكثرهم عن الشافعي ، وم

إمنـا أراد  : قـال   )٢(تكفي اليمني على نفي االستحقاق بكل حال : قال 
الشافعي تصوير احللف على البت دون ما حيلف عليه ، مث اعترضـوا علـى   

مث حيدث العيـب مث  ] ب٣٣/م/ [، بأنه قد يقبضه وديعة أو عارية  )٣(املزين 

                                                 
 ) .٢/١٢١(ط ينظر قوهلم يف الوسي)    ١( 
وإن حلف وهو بريء من الدعوى ، فإن كان إنكاره مقابالً : " ويف ذلك يقول املاوردي )    ٢( 

للفظ الدعوى ، فصفته أن يدعي عليه غصب عبد ، فيكون يف جوابـه يف اإلنكـار أن   
 :فعلى هذا ، يف ميينه ألصحابنا وجهان . ما غصبته هذا العبد : يقول 

 .ما له قبل حق ، كما ذكرنا من التعليل حيلف باهللا : أحدمها  
حيلف باهللا ما غصبته العبد ، ألنه ال ينكر الدعوى مبثل لفظها إال وهو يعلم : الوجه الثاين  

فإذا وضحت هذه املقدمة ، مل خيل جـواب  . من نفسه إن حلف عليه مل حينث يف ميينه 
اق الرد ، أو يكون مقابالً البائع فيما ادعاه من حدوث العيب من أن يكون نفياً الستحق

 " .لدعوى املشتري مبثل ذلك اللفظ 
 ) .٦/٣١٥(احلاوي  

: جيب أن تكون ميني البائع باهللا ، لقد أقبضته بريئاً من هذا العيب ، قال : ألن املزين قال )    ٣( 
ألن العيب احلادث بعد البيع ، ومثل القبض مضمون على البائع يستحق بـه املشـتري   

ال يؤمن أن يكون ذلك العيب قد حدث بعد البيع ، وقبل القبض مضـمون  ف. الفسخ 
على البائع يستحق به املشتري الفسخ ، فال يؤمن أن يكون ذلك العيب قد حدث بعـد  
البيع وقبل القبض ، فإذا حلف لقد باعه بريئاً من هذا العيب ، بر يف ميينه مع اسـتحقاق  

 .الرد 
ب أن تكون مطابقة لدعوى املشتري ، فإن كانت دعوى أن ميني البائع جي: اجلواب عنه  

املشتري أن البائع باع معيباً حلف البائع باهللا لقد باعه بريئاً من هذا العيب ، ومل يلزمه أن 
. وإن كانت دعوى املشتري أن البائع أقبضـه معيبـاً   . حيلف لقد أقبضه بريئاً من هذا العيب 
ن هذا العيب ، ومل جيزه أن حيلف لقد باعه بريئاً مـن  حلف البائع باهللا لقد أقبضه بريئاً م

 . هذا العيب 
 ) .٦/٣١٦(؛ احلاوي ) ١١٨ص(خمتصر املزين : ينظر  



 

لبيع ، أو حصل أقبضته بعد ا: يبيعه منه ، فال يكفي أقبضته بريئاً حىت يقول 
مقبوضاً له بعد البيع وجيوز اليمني على البت إذا اخترب حاله ، وعنـد عـدم   
االختبار جيوز االعتماد على ظاهر السالمة ما مل يعلم أو يظن خالفـه ، وإن  

مث اختلفا يف الـثمن ، وحتالفـا    )١(] عليه [ حلف البائع أنه ال يستحق الرد 
 جياب إليه ؛ ألن ميينه مسعت للدفع عنه وفسخ العقد ، وطلب البائع األرش ال

حني كان مدعى عليه وهو اآلن مدعي ، ونظريه الوكيل إذا ادعى تسـليم  
الثمن إىل املوكل ، وحلف مث خرج املبيع مستحقاً ، وغرم الوكيل مل يرجع 
على املوكل ؛ ألن ميينه كانت للدفع ال لإلثبات ، ولو اختلفا يف الثمن ، وقد 

 الرجوع باألرش فالقول قول البائع يف األصح ، ولو اختلفا دعت احلاجة إىل
 )٢(يف الثمن بعد رد املبيع أو اإلقالـة فالقـول قـول البائـع فـي األصح 

، وحكى وجـه يف   )٣(] يتحالفان : [ سواء قلنا اإلقالة فسخ أو بيع ، وقيل 
والزيادةُ ( قال  وقياسه أن يأيت يف الرد أيضاً )٤(اإلقالة أن القول قول املشتري 

وكرب الشجرة وكثرة أغصاا وأوراق ما سـوى   )٥( )الْمتصلَةُ ؛ كَالسمنِ 

                                                 
 " .ل " سقطت من )    ١( 
 .قول البائع مع ميينه ، ألن البيع قد ارتفع ، واملشتري مدع للزيادة ، فالقول قول منكر )    ٢( 
 ) .٣/٥٨٦(ني ؛ روضة الطالب) ٣/٥٠٨(التهذيب  

 .يتحالفا " م " يف )    ٣( 

لو تقايال ، مث اختلفا يف : قال القفال يف شرحه التلخيص : قلت : ويف ذلك يقول النووي )    ٤( 
اإلقالة بيع ، أو فسخ ، أصحهما ، وهو قول ابن : الثمن ، ففيه ثالثة أوجه ، سواء قلنا 

يتحالفـان وتبطـل   : والثالث . ول املشتري ق: والثاين . إن القول قول البائع : املزربان 
 .اإلقالة 

 ) .٣/٤٩٤(روضة الطالبني  
 ) .٢/٨١(املنهاج )    ٥( 
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يتبع األصل لعدم إمكان إفرادها ، وهذا مطرد من كـل   )١(شجر اخلـالف 
، وورق اخلالف ، قيل األغصان ، وقيل كالثمـار ،   )٢(باب إال يف الصداق 

عبد العلم أو احلرفة ، وكالمنا هنا يف الزيادة احملضة ومن الزيادة املتصلة تعلم ال
فلو كان غزالً فنسجه فهو عيب ، فإذا ظهر عيب قدمي فقوالن أصحهما عند 

جيرب البائع بني بدل أجرة النسج واسترداده ، أو غرامـة األرش ،  : الروياين 
 جيرب املشتري بـني : بعوض ، والثاين  )٣(] مقابل [ ألن النسـج زيادة عمل 

وأخذ األرش ؛ ألن النسـج  ] أ٢٦٩/ل/ [الرد ، وال أجرة له وبني اإلمساك 
والْمنفَصـلَةُ  ( قـال  . أثر ال عني ، وقد تقدمت مسألة صبغ وعمارة الدار 

 دالر عنمالَ ت ةراَألجو لَدرِي   –عمالً مبقتضى العيب  –كَالْوـتشللْم يهو
أَنَّ رجالً ابتاع " : ملا روت عائشة رضي اهللا عنها  )٤( ) إِنْ رد بعد الْقَبضِ

 إِلَى النيب هماصباً ، فَخيع بِه دجو اَء اهللا ثُّما شم دهنع غُالَماً فَأَقَام  دفَر
يا رسولَ اهللا قَد استغلَ غُالَميِ ، فقال رسـول اهللا  : عليه ، فَقَالَ الرجلُ 

                                                 
اخلالف هو شجر الصفصاف ، الواحدة ، خالفة ، ونصوا على ختفيـف الـالم ، وزاد   )    ١( 

 الصفصايف وتشديدها من حلن العوام ، قال الدينوري زعموا أنه مسى خالفاً ؛ ألن املـاء 
 .أتى به سبباً فنبت خمالفاً ألصله 

 ) .٦٩ص) (خلف/مادة(املصباح املنري  
ألن الزيادة يف الصداق املتصلة تبطل حق الرجوع بالعني إال برضاها فإن منعت ، غرمت )    ٢( 

وإن مسحت ، أجرب الزوج على القبول ، ومل يكن لـه  . قيمة النصف قبل ظهور الزيادة 
 .نة ؛ ألنه يف حكم البائع االمتناع ، حذراً من امل

واملشكل أن الزيادة املتصلة ال متنع الرجوع يف الرد بالعيب ، : " ويف ذلك يقول الغزايل  
أن الفسخ يرفـع  : وكذلك ينبغي أن يكون يف فسخ النكاح بالعيب ، ولعل السبب فيه 

، فالزيـادة  العقد من أصله باإلضافة إىل حينه ، فال يبقى حق يف الزيادة ، وأما ها هنـا  
حصلت على ملكها ، والطالق سبب مستأنف ، ال اسناد له إىل العقد ، فإبطال حقهـا  

 " .يف الزيادة غري ممكن 
 ) .٣/٢٠٩(الوسيط  

 .يف مقابله " ل " يف )    ٣( 
 ) .٢/٨٢(املنهاج )    ٤( 



 

 " : انمبِالض راَجوقاال حسن ،  )٢(والترمـذي  )١(رواه أبـو داود  "الْخ
  )٥(بعضهـم مطــوالً   )٤(] وغريهم [ ، وقـال صحيـح  )٣(واحلاكـم 

ـ  "  على قـول الـنيب    )٦(] مقتصراً [ وبعضهم  " ان ـاخلـراج بالضم
مسلم بن  رواية )٩(واملطول من  )٨(من رواية خملد بن خفاف  )٧(ر ـواملختص

                                                 
 أنَّ يقيم ، مث وجـد بِـه عيبـاً ،    أَنَّ رجالً ابتاع غُالَماً فأقَام عنده ما شاَء اُهللا" بلفظ )    ١( 

يا رسول اهللا ، قد اسـتغلَّ  : ، فرده عليه ، فقال الرجل  فخاصمه إىل رسول اهللا 
 . "اخلراج بالضمان "  غالمي ، فقال رسول اهللا 

فيمن اشترى عبداً فاستعمله مث وجد به عيبـاً ،  : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب  
 ) .٤/١٨٤) (٣٥٠٤(رقم 

: وقال  "قَضى أَنَّ الْخراجِ بِالضمان  أن رسول اهللا بلفظ عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ )    ٢( 
 وقد روي هذا احلديث من غري هذا الوجه ، والعمل على هذا عند . هذا حديثٌ حسن

 .أهل العلم 
ى عبداً ويستغله مث جيد فيمن اشتر: حتفة األحوذي شرح الترمذي ، أبواب البيوع ، باب  

 ) .٤/٤٢٢) (١٣٠٣(به عيباً ، رقم 
بلفظ قريب من سنن ) ٢/١٨) (٢١٧٦/٤٧(املستدرك على الصحيحني ، كتاب البيوع ، )    ٣( 

 . أيب داود 
 . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : وقال احلاكم  

 .وعرب " م " يف )    ٤( 
؛ ) ٣/٦٢) (٢٢٤٢(اخلراج بالضمان ، رقم : ات ، باب سنن ابن ماجة ، كتاب التجار)    ٥( 

مجاع أبواب اخلراج بالضمان والـرد بـالعيوب   : السنن الكربى ، كتاب البيوع ، باب 
 .وغريهم ) ٣٢٢-٥/٣٢١(

 .خمتصراً مطوالً " ل " يف )    ٦( 
ذلك حـني  رواه حيىي بن سعيد القطان عن أيب ذئب خمتصراً وقد سرين : " قال اإلشبيلي )    ٧( 

ال يروي إال حديث الثقـات ،   –رمحه اهللا تعاىل  –وجدته ؛ ألن حيىي بن سعيد اإلمام 
 " .وكذا رواه الثوري وابن املبارك ومجاعة عن ابن أيب ذئب 

 ) .٣/١٥٨(خمتصر اخلالفيات  
: خملد بن خفاف بن إمياء بن رخصة الغفاري ، ألبيه وجده صحبة ، وقال ابن وضـاح  )    ٨( 

 .فيه نظر : مدين ثقة ، وقال البخاري خملد 
 ) .٢/١٦٦(؛ تقريب التهذيب ) ١٠/٦٧(ذيب التهذيب  

 .) ٧٠١ص(كما جاء فيما سبق )    ٩( 



 

،  )٣(وضعفه غريه  )٢(ن ـن معيـه ابـد وثقـ، وق )١(ي ـد الزجنـبن خال
وهو ثقة متفق عليه وأنكـر   )٥(بن علي املقدمي  )٤(] عمرو [ ن تابعه ـلك

رواية املقدمي ،  )٧(هذا احلديث لرواية خملد ، والزجني واستغرب  )٦(البخاري 

                                                                                                                        
 )٧٠٣ص(يث صحيح غريب ، كما سيأيت هذا حد: وقد صححه الترمذي حيث قال  

 .من البحث  )٢(هامش 
 ) .١٢/١٩٧(موع ؛ وينظر تكملة ا) ٤/٤٢٣(حتفة األحوذي بشرح الترمذي  

ـ ١٧٩ت(مسلم بن خالد بن فروة ابن املخزومي ، موالهم أبو خالد الزجني املكي )    ١(  ) هـ
الفقيه ، ذكره ابن حبان يف الثقات وقال كان من فقهاء احلجاز ، ومنه تعلم الشـافعي  

 .الفقه قبل أن يلقى مالكاً 
 ) .٢/١٧٨(؛ تقريب التهذيب ) ١٠/١١٦(ذيب التهذيب  

البغدادي ثقة ، حافظ ) هـ٢٣٣ت(حيىي بن معني بن عون الغطفاين موالهم ، أبو زكريا )    ٢( 
 .مشهور ، إمام اجلرح والتعديل ، مات وله بضع وسبعون سنة 

 ) .٥٦٦-٣١/٥٤٣(؛ ذيب الكمال ) ٢/٣١٦(تقريب التهذيب  
 ) .٣/٦٠(تاريخ ابن معني : ينظر  

ليس بشيء ، وقال البخاري ، منكر احلديث يكتب : يث قال ابن املديين ح: وممن ضعفه )    ٣( 
 .حديثه ، وال مينح به يعرف وينكر 

 ) .١٠/١١٦(ذيب التهذيب  
 .الصحيح عمر )    ٤( 
موىل ثقيف ، ) هـ١٩٠ت(عمر بن علي بن عطاء بن مقدم املقدمي ، أبو جعفر البصري )    ٥( 

سعيد األنصاري ، ذكره ابن حبـان يف  ثقة ، روى عن إمساعيل بن أيب خالد وحيىي بن 
صدوق ثقة كان يدلس ونقل ابـن خلـدون   : الثقات وحكى القولني ، وقال الساجي 

 =.توثيقه عن العجلي 
 ) .٢/٧٢٤(؛ تقريب التهذيب ) ٤٢٨-٧/٤٢٧(ذيب التهذيب = 

 " .رواه اخلمسة وضعفه البخاري : " ويف ذلك يقول ابن حجر )    ٦( 
 ) .٣/٣٠(بلوغ املرام  

ولذلك فقد قال الترمذي واستغرب حممد بن إمساعيل هذا احلديث ، من حديث عمر بن )    ٧( 
ورواه جرير عن هشام . علي وقد روى مسلم بن خالد الزجني هذا عن هشام بن عروة 

. أيضاً ، وحديث جرير ، يقال تدليس وليس فيه جرير ، مل يسمعه من هشام بن عروة 
هو الرجل يشتري العبد فيستغله ، مث جيد به عيباً فـريده علـى    وتفسري اخلراج بالضمان



 

الترمذي املختصر وصـحح   ال وحسن: فقال له الترمذي تراه تدليساً ، قال 
: املطول واستغراب البخاري ال يقدح فاحلديث صحيح ، قـال الترمـذي   

والعمل على هذا عند أهل العلم ، واخلراج ما خرج من الشيء من عني وغلة 
ومنفعة ، ويف كالم الشافعي ما يقتضي أنه املنفعة والعـني تقـاس عليهـا    

لف من ملكه ؛ ألن األلف والالم والضمان املراد به ضمان امللك مبعىن أنه يت
للعهد واملعهود يف احلديث كان ملكاً له فمىت اجتمع امللك والضمان تبعـه  
اخلراج والغاصب ال ملك له فال خراج له وضمانه خمالف لذلك الضـمان  

بيعاً فاسداً  )٢(] عبداً [ إذا اشترى  )١(املراد يف احلديث ويف كتاب األزهري 
ـ مث رد )٣(] فاستغله [  ـ ـه ، فالغلة للمشتري ، وه ـ ـذا غل ع ـط يف البي

تفريعاً على أن الفسـخ رفـع    )١( )وكَذَا قَبلَه في اَألصح ( قال  )٤(الفاسد 

                                                                                                                        
وحنـو هـذا   . البائع ، فالغلة للمشتري ، ألن العبد لو هلك ، هلك عن مال املشـتري  

 .املسائل ، يكون فيه اخلراج بالضمان 
؛ وينظـر تكملـة امـوع    ) ٤٢٤-٤/٤٢٣(حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي  

)١٢/١٩٨. ( 
-٢٨٢(د بن أمحد بن األزهر بن طلحة اهلروي ، أبو منصور ، األزهري ، اهلـروي  حمم)   ١( 

تفسري " " التهذيب " اللغوي ، شديد االنتصار أللفاظ الشافعي من مصنفاته ) هـ٣٧٠
 " .تفسري األمساء احلسىن " " ألفاظ املزين 

ـ ) ١٧/١٦٤(معجـم األدبـاء   : ؛ وينظر ) ٣/٤٩(طبقات الشافعية الكربى   اح ؛ إيض
  ) .١/٦٠٨(املكنون 

 .عيناً " ل " يف )    ٢( 
 .فاستعمله " م " يف )    ٣( 
وقد رأيت يف كتاب األزهري على ألفاظ الشافعي رمحه اهللا : " ويف ذلك يقول السبكي )    ٤( 

أنه إذا اشترى الرجل عبداً مبيعاً فاسداً فاستغله أو اشتراه ببيع صحيح فاستغله زماناً ، مث 
على عيب فرده على صاحبه ، فإن الغلة اليت استغلها من العبد وهي اخلراج طيبة عثر منه 

للمشتري ، ألن العبد لو مات مات من ماله ؛ ألنه كان يف ضمانه ، فهذا معىن اخلـراج  
يف البيع الفاسد غلط ، ال يأيت على  –رمحه اهللا  –بالضمان ، وهذا الذي قاله األزهري 

 " . مذهبنا 
 ) .١٢/١٩٩(وع تكملة ام 



 

، وألنه ] أ٣٤/م/ [؛ ألنه ال يسقط الشفعة  )٢(للعقد من حينه وهو الصحيح 
يرفعه من  :لو أعتق اجلارية اليت اشتراها بعبد مث رد العبد مل يبطل العتق وقيل 

يرفعه من أصله قبل القـبض  : ؛ لضعفه ، وقيل  )٣(أصله إذا كان قبل القبض 
وبعده خترجياً من القول بوجوب املهر إذا فسخ النكاح بعيب حـدث بعـد   

وال فرق يف ذلك بني أن يكون الرد بعيب مقـارن للعقـد ، أو    )٤(املسيس 
ادث أن يضـاف إىل  ينبغي يف احل:  )٥(حادث قبل القبض ، وقال ابن الرفعة 

وقت حدوثه إذا قلنا بالرفع من أصله ، واخلالف يف الفسخ بالعيب واإلقالة 
والتحالف والفسخ خبيار الس والشرط ، وبتلف املبيع قبل القبض ، ولكن 

مـن غـري    )٦(] يف اإلقالة أا من حينه [ ليس على رتبة واحدة واملشهور 
: الرفع من حينــه ، قــال   خالف وإذا عرف هذا األصل ، فمن قال ب

: ، قـال  )٧(إن كان قبل القبـض [ الزيادة للمشتري ، ومن قال من أصله 
                                                                                                                        

 ) .٢/٨٢(املنهاج )    ١( 
وهو ما قال به ابن سريج والغزايل واألصحاب ، ولذلك علل ابن سريج ، بأن لو انفسخ )    ٢( 

 .من أصله لسقطت الشفعة والبطل العتق 
 ) .١٢/٢٠٢(تكملة اموع : ينظر  

 : أما الفسخ قبل القبض ففيه وجهان: " ويف ذلك يقول الغزايل )    ٣( 
: أنه رفع من أصله ، ألن العقد بعد ضعيف مل يتكامل ، وعلى هـذا يقـول   : أحدمها  

الزوائد احلاصلة قبل القبض تغلب بالفسخ إىل البائع ، والثاين أنه رفع من وقته ، كما بعد 
 .القبض ؛ وعلى هذا فالزوائد تبقى للمشتري 

 ) .٢/١٢٠(الوسيط  
صاحب التتمة ، وهو يف التتمة ، لكن ليس فيـه التفريـع    وهذا الوجه حكاه الرافعي عن)    ٤( 

 .بقوله مطلقاً ، ومراد الرافعي ، باإلطالق بالنسبة إىل ما قبل القبض وبعده 
 ) .١٢/٢٠٢(؛ تكملة اموع ) ٨/٣٧٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .١٢/٢٠٣(تكملة اموع )    ٥( 
 " .م " طمس يف )    ٦( 
به مذهب احلنفية ، ألم جيعلون اإلقالة فسخ قبل القبض ، وعلى ذلك الرد بالعيب  يقصد)    ٧( 

 .قبل القبض يرفع العقد من أصله 
 ) .٥٩٦-٤/٥٩٤(بدائع الصنائع : ينظر  



 

مطلقـاً ،   )١(] يـرد الزوائـد قبـل القبـض ، ومـن قـال من أصله 
فال نعلم أحد من [ كان قياسه أن يقول برد الزوائد ، وإن كان بعد القبض 

ال تـرد   )٢(] ا وجد بعد القبض األصحاب قال به ، وال خالف أن الرد إذ
معه الزوائد ، ال فرق بني الزوائد احلاصلة قبل القبـض ، واحلاصلة بعـده ،  
وإمنا حمل اخلالف يف الزوائد قبل القبض إذا كان الرد قبل القبض ، وقـول  

الزوائد للمشتري إن حصلت ] ب٢٦٩/ل/ [وتسلم :  )٣(الغزايل يف الوجيز 
ت قبله على أقيس الوجهني محلوه على طغيان بعد القبض ، وكذلك لو حصل

الرد ويسـتقيم الكـالم وحكـى    قلم بزيادة التاء ويكون املراد حصل أي 
وغريه فيما إذا أسلم يف عبد وقبضه واستكسبه مث رده بعيب قـولني   )٤(اإلمام

يف رد الكسب ، وليس مأخذ رد الكسب االرتفاع من أصله كما حنن فيه ؛ 
إال صاحب التتمة ،  )٥(] حيكه [ بض رفع من أصله مل ألن كون الرد بعد الق

، واتفق مجيعهم على عدم رد الزوائد كما قدمناه ، وإمنا مأخذه أن امللك يف 
املسلم فيه املقبوض مشروط بالرضا على أحد القولني ، فأفهم هذا فإنه تلبس 

ملتقـدم  على كثري من الفضالء وأعلم أن املراد بالرفع من حينه إبطال أثر العقد ا
واستصحاب ما كان قبله حىت يكون العائد بالفسـخ هو امللك األول املسـتفاد  
من السبب املتقدم على العقد املفسوخ ، وهذا املعىن أخص من القطع فإن الطالق 

إمـا  : قطع للنكاح ، وليس برفع ، وكل رفع قطع ، وال ينعكس وقد يقـال  
حكمه ، أما الرفع من أصله ، فال  متباينان ؛ ألن القطع يشعر بأن ما مضى يبقى

ما فيمـا مضـى ، وال   ميكن أن يراد به تبني عدم العقد وال عدم امللك للقطع 
، فكيف يتقدم عليـه ؟  ارتفاع أثر امللك فيما مضى ، ألن االرتفاع أثر الفسخ 

                                                 
 " .ل " سقطت من )    ١( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٢( 
 ) .٣٧٥-٨/٣٧٤(الوجيز )    ٣( 
 ) .١٢/٢٠٥(لة اموع ينظر قوله يف تكم)    ٤( 
 .حيكمه " ل " يف )    ٥( 



 

،  )١(فلم يبق إال أن يقال املراد بارتفاعه من أصله ارتفاع مجلة آثـاره اآلن  
، يرتفع من أصله باإلضافة إىل حينهيف الصداق أنه  )٢(قول الغزايل  وهذا معىن

واملراد بارتفاعه من حينه ارتفاع امللك يف املبيع فقط دون زوائده ، وفوائده 
فإن ثبت أن الزوائد اهلالكة غري مضمونة وإن قبول العبد اهلبة وتصرفه بـإذن  

جرة االستخدام املشتري وقبض املشتري مهر الشبهة صحيح وعدم وجوب أ
املعىن ويكون املراد بارتفاعه مـن  والسكن والركوب وجب احلمل على هذا 

أصله ارتفاع امللك يف املبيع وزوائده الباقية واملزاد بارتفاعه من حينه ارتفاعه فيـه  
فقط ، وإن كان احلكم ضمان الزوائد اهلالكـة وأجـرة الركـوب والسـكن     

والتصرف فيكون املعىن بارتفاعه مـن   واالستخدام ، وعدم صحة القبول والقبض
أي حكمنـا اآلن بارتفاعهـا ويكـون    : مجلة اآلثار املاضية والباقية  عأصله ارتفا

املشتري على إبطال تلك األحكام واملعىن بارتفاعـه  ] ب٣٤/م/ [الشارع سلط 
من حيث أن ال يسري أثر الرفع إىل شيء من األحكام املاضية سواء كانت باقية 

، فالرفع من حينه ال خيتلف ، والرفع من أصله على  )٣(فريتفع فيه فقط  أم تالفة ،
مـن أصـله    )٤(ما شرحناه من التقديرين وعلى كل منهما يصح قول الغـزايل  

أي ليس بطريق التبني ، وتقول األصحاب أي احلاصل مـن  : باإلضافة إىل حينه 
ابة وإما عني ليست املبيع أما منفعة ؛ كاستخدام العبد وسكىن الدار وركوب الد

احلاصل بكسـبه واملوهـوب    )٥(متولدة من عينه ؛ كالصيد واحلطب واحلشيش 
/ احلاصـلني بوجدانـه    )٧(واللقطـة   )٦(واملوصى به احلاصلني بقبوله والركاز 

                                                 
 ) .٢٠٦-١٢/٢٠٥(تكملة اموع )    ١( 
 ) .٣/٢٠٩(الوسيط )    ٢( 
 ) .١٢/٢٠٧(تكملة اموع )    ٣( 
 ) .٢/١١٩(الوسيط : ينظر )    ٤( 
 ) .٢٠٧-١٢/٢٠٦(تكملة اموع )    ٥( 
 .، واملراد به ما كان من دفن اجلاهلية فى إذا خ: الركاز مشتق من ركز يركز )    ٦( 
 ) .٩٠ص) (ركز/مادة(املصباح املنري  

 .اسم الشيء جتده ملقياً فتأخذه : اللقطة يف اللغة )    ٧( 
 ) .لقط/مادة(املصباح املنري  



 

ة إذا وطئت بشبهة وأجرة املبيع إذا أجـره وأخـذ   ـر اجلاريـومه] أ٢٧٠/ل[
كالولد والثمرة واللنب والصوف احلادث  أجرته ، وأما عني متولدة من غري املبيع

وجزموا يف القسمني األولني أن املشـتري  : فهذه ثالثة أقسام  )١(] القبض [ بعد 
، يف باب تلف املبيع قبل القبـض ملا ذكر اخلالف يف  )٢(يفوز ا ، لكن الرافعي 

ـ  : رجوع الزوائد بتلف املبيع قبل القبض ، قال  ذي ويف معىن الزوائد الركـاز ال
 )٣(جيده العبد ، وما وهب منه ، فقبله وقبضه وما وصى له فقبله وعده يف بـاب  

الرد بالعيب أجرة املبيع اليت أخذها املشتري ، ومهر الشبهة وكسب العبد مـن  
الزوائد ، فعلم جريان اخلالف يف القسم الثاين لكن األكثرين مل يذكروه ، أمـا  

جزموا فيما إذا وطيء الثيب مث ردها أنه  القسم األول فال نعلم فيه خالفاً ولذلك
قال فيما إذا وطئها قبل القبض مث ماتـت   )٤(ال يلزمه املهر لكن القاضي حسني 

ينفسخ من أصله غرم املهر وإال فال ، وقياس هذا يأيت فيـه  : قبل القبض إن قلنا 
بعد الرد قبل القبض ، أما بعد القبض فال ، الستقرار امللك فاحلاصل من القسمني 

قطعاً ، وقبله غري املضمون عند األكثرين قطعـاً   )٥(] غري املضمون [ القبض 
القسم الثاين ، ومقتضى  )٦(رج الرافعي ـمن غري ختريج على اخلالف ، وخ

كالم القاضي حسني ختريج األول ، أما القسم الثالث فيخرج على اخلالف 
ز ا املشتري ، وإال ن حينه فاـيرتفع م: إذا حصل الرد قبل القبض إن قلنا 

                                                                                                                        
 .أخذ مال ضائع ، ليعرفها اآلخذ سنة ، مث ميتلكه بعد مضي السنة : ويف االصطالح  
؛ ) ٦/٦٩(؛ ومواهـب اجلليـل   ) ٥/٢٩٥(نظر بدائع الصنائع ؛ وي) ٢/٤١٥(الوسيط  

 ) .٦/٣٧٧(واإلنصاف 
 .العقد " ل " يف )    ١( 
 ) .٨/٣٩٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
 ) .٨/٣٧٩(املصدر السابق )    ٣( 
 ) .١٢/٢٠١(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٤( 

 .مضمون " ل " يف )    ٥( 

 ) .٨/٤٠١(العزيز مطبوع مع اموع فتح )    ٦( 



 

يرد الزيادة اليت مـن جـنس األصـل    :  )١(رجعت إىل البائع ، وقال مالك 
ال :  )٢(د ، وال يرد غريها بل يرد األصل وحده ، وقال أبو حنيفـة  ـكالول

ذ األرش ؛ ألن عنده الرد يرفع العقد من أصله ، فلـو رد لـرد   ـيرد ويأخ
ده ، لكن يلزمه أن يطرد ذلك ـوال عن )٣(الزيادة ، لكن الزيادة ال ترد عندنا 

يف احلاصل من غري العني والنتاج والثمرة احلاصلني من العني ، وقـد فـرق   
د القـبض  ـاب بعـجيوز الرد يف األول ، وتبعية االكتس:  )٤(بينهما فقال 

بـأن   )٦(واملالكيـة   )٥(دون ما قبله ، ومينع الرد يف الثاين ورمبا احتجوا هم 
فريد ، وحنن مننع أا مبيعة ، مث إن كانت مبيعة فلـريد  [ تبعاً الزوائد مبيعة 

 .فامتناع الرد بسببها ال معىن له  )٧(] األصل معها ، وإن مل تكن مبيعة 

إن قيل يلزم من تبعيه اخلراج الضمان أن تكون الزوائد قبـل   :فائدة 
رين إما القبض للبائع مت العقد أو انفسخ ومل يقل به أحد ، فاجلواب بأحد أم

الضمان املعهود يف احلديث وهو املضاف إىل امللك كما سـبق ،  : أن يقول 
يعلل بعلتني فاخلراج معلل قبل القبض بامللـك ،   )٨(] قد [ وأما بأن احلكم 

على التعليل بالضمان ؛ ألنه أظهر  وبعده بامللك وبالضمان ، واقتصر النيب 
                                                 

 ) .٤/٤٦٣(مواهب اجلليل )    ١( 

 ) .٤/٥٦٢(بدائع الصنائع )    ٢( 

 ) .١٢/٢٠٢(؛ تكملة اموع ) ٨/٣٧٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 ) .٤/٥٦٠(ينظر بدائع الصنائع )    ٤( 
 ."امها باألصل فكانت مبيعة تبعاً لألصل حقيقة لقيألن هذه الزيادة تابعة " :حيث جاء عن احلنفية)    ٥( 

". 
 ) .٤/٥٦٠(بدائع الصنائع  

من اشترى شيئاً من إناث احليوان سواء كان مما يقتل أو ال مث ردها : " حيث جاء عنهم )    ٦( 
 " .بعيب ، فإنه يرد معها ولدها 

 ) . ٤/٤٦٣(مواهب اجلليل  
 " .م " وهامش " ل " يف صلب )    ٧( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٨( 



 

إن الغنم : ج للمشتري ، فقيل له عند البائع وأقطع لطلبه واستبعاده أن اخلرا
 . )١(يف مقابلة الغرم 

مـا   )٢( )ولَو باعها حامالً فَانفَصلَ رده معها في اَألظْهـرِ  ( قال 
ذكرناه من الزوائد ، حمله إذا حدثت بعد العقد ، فلو كان احلمل مقارناً للبيع 

/ بعيب ، فإنـه  ] ب٢٧٠/ل/ [فانفصل ، أما قبل القبض أو بعده مث ردها 
يرد الولد معها يف األظهر تفريعاً على أن احلمل له حكم ويقابلـه  ] أ٣٥[/

ال حكم للحمل فعلـى  : قسط من الثمن وحيبس على استيفاء الثمن ، وقيل 
يرد األم دونه ، واألصح يف اجلارية املنع قبـل   )٣(هذا قال صاحب املهذب 

يكون حصل هلا بالوضـع   سن التفريـق ، وشرط الرد كيف ما قدر أن ال
إذا قلنا العيب الذي تقـدم  :  ل فال رد ، وقال ابن الرفعةـنقص ، فإن حص
مبـا   )٤(] وأيد ذلك [ ان البائع وهو األصح ، فينبغي أن يرد ـسببه من ضم

جارية حائالً فحملت يف يده ، ووضـعت يف يـدها مث    )٥(] أصدقها [ إذا 
نقص احلاصل إليه أو إليها وجهني ، حكى يف نسبة ال )٦(طلقها وأن الرافعي 

مث وجد عيباً بعد إزالـة الـزوج    )١(] تزوجيها [ إذا علم  )٧(وأعلم أنا قدمنا 

                                                 
شرح القواعـد الفقهيـة   : ينظر . وهي قاعدة فقهية ) ٢٠٨-١٢/٢٠٧(تكملة اموع )    ١( 

 ) .٣٦٩ص(
 ) .٢/٨٢(املنهاج )    ٢( 
وإن كان املبيع جارية فحملت عنده وولدت مث علـم بالعيـب ردهـا ،    : " حيث قال )    ٣( 

ال يرد األم بل يرجع باألرش ؛ ألن التفريق بني :  وأمسك الولد ، ومن أصحابنا من قال
األم والولد فيما دون سبع سنني ال جيوز ، وهذا ال يصح ؛ ألن التفريق بينهما جيوز عند 

 " .الضرورة 
 ) .١٢/٢١٥(املهذب  

 .بذلك " م " يف )    ٤( 
 .أصدق " م " يف )    ٥( 
 ) .٨/٣٨٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 
 .من البحث ) ٨(هامش ) ٦٠٢ص(ينظر )    ٧ (
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يرد ، فإن :  )٣(وهو املختار ، وقال الرافعي  )٢(بكارا أنه ال رد عند املتويل 
،  وكانت املسألة هنا مع العلم اندفع ما قاله ابن الرفعة )٤(] ما اخترته [ ثبت 

وإال فالسؤال قوي وهو الزم للرافعي ؛ ألن ذكر احلكمـني يف املوضـعني   
 )٥(] النقص بالوضـع عليـه   [ وينبغي إذا مل يعلم املشتري باحلمل أن حيال 

وحيتمل االشتراط املذكور هنا على أنه علم احلمل وهو ظـاهر علـى مـا    
رافعـي أن  ه ، أما على قول الرافعي فال ، واملمكن يف اجلواب عن الـاخترت

حيمل النقص هنا على نقص قيمتها عن حالة احلمل فإنه رضي ـا حـامالً   
واحلمل عيب ، والغالب أا تزيد بالوضع ، فإذا نقصت كان عيباً جديداً ، 
ومسألة الصداق حتمل على النقصان عن حالة احلـال الـيت هـي حـال     

ـ ـاإلص ك ، داق ، واجلارية إذا محلت ووضعت تنقص قيمتها عما قبل ذل
والنقص باحلمل قد زال بالوضع والنقص اآلخر عن احلبال بالوضع يف يـد  
الزوجة سببه احلمل احلادث يف يد الـزوج فجرى فيـه اخلـالف ، فهـذا    

اشتراط عدم النقص بالوالدة ، ومل  )٦(جواب عن الرافعي ، وأطلق الرافعـي 
د أما إذا يفرق بني ما قبل القبض وبعده ، والشك أنه إذا مل حيصل نقص ير

عن التتمة أنه إذا اشترى مزوجـة   )٧(حصل نقص قبل القبض ، فقد قدمت 
                                                                                                                        

 .بزواجها " م " يف )    ١( 
 ) .ب/٥٥(تتمة اإلبانة )    ٢( 
 ) .٨/٣٣٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 .ما أخرته " ل " يف )    ٤( 
 .بالوضع بالنقص عليه " م " يف )    ٥( 
اجلارية بالوالدة امتنع الرد للنقص احلادث ،  وأعلم أنه لو نقصت البهيمة أو: " حيث قال )    ٦( 

 =وإن مل يكن الولد مانعاً ، وتكلموا يف إفراد اجلارية بالرد ، وإن مل تنقص بالوالدة مـن 
ال جيوز الرد ، ويـتعني األرش إال أن  : جهة أن تفريق بني األم والولد ، فقال قائلون =

وقال آخـرون ال  . رم بعده التفريق يكون الوقوف على العيب بعد بلوغ الولد سناً ال حي
 " .حيرم التفريق هاهنا 

 ) .٣٨١-٨/٣٨٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 ) .٨(هامش ) ٦٠٢ص(ينظر )    ٧( 



 

عاملاً فأزال الزوج بكارا قبل القبض ، مث اطلع على عيب له الرد ، وهـذا  
 .يقتضي تقيد كالم الرافعي هنا 

ولو اشترى جارية فحملت عنده وولدت مث علم العيب قبـل سـن   
، فاألصح أنه ال يرد األم دون الولد ملا فيه من الرد  )١(] من [ التفريق ومتكن 

واحملـاملي   )٣(ويشهد له ما صححه املـاوردي   )٢(التفريق جزم به اجلرجاين 
يف الرهن من أمـا   )٧(والرافعي  )٦(واملتويل  )٥(والبغوي  )٤(والقاضي حسني 

أما يباعان معاً ، وال يفرق وصحح مجاعة الـرد ، واحتملـوا التفريـق    
،  )٨(م الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب ، وابن الصـباغ  للضرورة منه

                                                 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ١( 
 ) .١٢/٢١٦(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٢( 
 ) .٦/٣١٣(احلاوي )    ٣( 
 .ضي حسني يف الرهن يف تعليقه واحملاملي يف التجريد من تعليقه أيب حامد وذكر ذلك القا)    ٤( 

. 
 ) .١٢/٢١٦(تكملة اموع : ينظر  

 ) .٣/٤٣٦(التهذيب )    ٥( 
 ) .ب/٥٨(تتمة اإلبانة )    ٦( 
التفريق بني األم وولدها الصغري ممنوع منه ، ويف إفساده البيع قوالن " حيث قال يف الرهن )    ٧( 

ألن ذلك لـيس   –  –قال الشافعي . ، ويصح رهن أحدمها دون اآلخر قوالن سبقا 
معناه أن الرهن ال يوجب تفرقة ؛ ألن امللك فيها باق للـراهن ،  : بتفرقة بينهما ، قيل 

واملنافع له فيمكنه أن يأمرها بتعهد الولد وحضانته ، وإذا كان كذلك وجب تصـحيح  
معناه : و من ضرورة إجلاء الرهن إليه ، وقيل مث ما تتفق بعده عن بيع وتفريق فه. الرهن 

أنه ال تفرقة يف احلال ، وإمنا التفرقة تقع عند البيع ، وحينئذ حيذر منها بأن يبيعهما معاً ، 
( ومن قال باألول مل يبال بإفراد أحدمها عن اآلخر بالبيع إذا وقعت احلاجـة إىل البيـع   

 =" .اً ويوزع الثمن على قيمتها التفسري الثاين وأما يباعان مجيع) واألصح 

 ) . ١٠/٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع = 

 ) .٢١٧-١٢/٢١٦(ينظر قوهلم يف تكملة اموع )    ٨( 



 

، وحكى نص عـن   )٢(، وابن أيب عصرون  والروياين )١(وصاحب املهذب 
هلم واستدلوا بأمور ال مقنع فيها ونسبه ابـن   )٤(] إطالقه [ يشهد  )٣(القدمي 

الصباغ إىل أكثر األصحاب ، وتكلفت هلم يف شرح املهذب فرقاً بينه وبني 
ال يفرق لكنه ال رد عليهم ؛ لعدم الضرورة ؛  )٦(] الفلس [ ، ويف  )٥(الرهن 

/ يف الصـداق   )٨(] الشطر [ ، ويف رجوع  )٧(؛ ألن مال املفلس مبيع كله 
ال يفرق أيضاً ، وإذا قلنا بامتناع الرد وهو األصح فاملنقول أنه ] أ/٢٧١/ل[

ا يف التوقع البعيـد  دم لنـه ، وتقـؤس منـرد كامليـجيب األرش ؛ ألن ال
، فليكن هنا مثله ، ولو مل يعلم بالعيب أو مل يـتمكن   )٩(ف ـضعي   وجه 

                                                 

 ) .١٢/٢١٥(املهذب )    ١( 
 ) .١٢/٢١٦(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٢( 
ى جارية فولدت مث أصاب ا جاء يف القدمي إذا اشتر: وهو مما نقله أبو حامد حيث قال )    ٣( 

عيناً كان له أن يرد اجلارية وميسك الولد إذا مل تكن نقصت باحلمل أو بالوطء ولـيس  
مراد الشيخ أيب حامد أن ذلك من القدمي املخالف للجديد ولكن نقل هـذه املسـألة مل   

 .توجد منصوصة للشافعي رمحه اهللا أن ذلك من القدمي املخالف للجديد 
 ) .١٢/٢١٦(وع تكملة ام 

 .إطالقهم " م " يف )    ٤( 
والفرق كما ذكر السبكي عن ما جاء عن الشافعي فيما إذا وطئ الراهن اجلارية املرهونة )    ٥( 

قال الشافعي رمحه اهللا ، فإن أحبلها ، ومل يكن له مال غريها مل يبع ما كانت حـامالً ،  
لفرق هنا أن الولد حر ؛ ألن ابـن  إن ا: فإذا ولدت بيعت دون ولدها ، فقال السبكي 

 .الراهن املالك ، فالتفرقة ضرورية ، والولد هناك مملوك 
  ) .١٢/٦١٧(؛ وينظر تكملة اموع ) ٣/١٢٧(األم  

 .القياس " ل " يف )    ٦( 
 ) .١٢/٢١٨(تكملة اموع )    ٧( 
 .الشرط " ل " يف )    ٨( 

دم لنا وجهان عن اإلمام فيما إذا كان البائع بعيداً قد يق: ووضح ذلك السبكي حيث قال )    ٩( 
بعيداً حكيناه فيما إذا رضي أحد املشتريني بالعيب تفريعاً على منع االستقالل بـالرد ،  
واألصح منهما الرجوع باألرش ، فليكن الوجه اآلخر جارياً هنا لكنه ضعيف مفرع على 

 .ضعفه 



 

حىت بلغ سن التفريق ، أو كانت يمة ردها ، وأمسك الولد ، ال يعقـل يف  
مجيع هذه املواضع عن فرض هذه املسألة فيما إذا مل حيدث عيـب ، ولـو   

إن احلمل ليس بعيـب ،  :  )١(محلت عنده ، وردها وهي حامل حيث يقول 
يف الرد ؛ كالسـمن ، وقـال   ] ب٣٥/م/ [يتبع :  )٢(قال القاضي حسني 

إن قلنا يأخذ قسـطاً  :  )٣(القاضي أبو حامد أنه أوىل القولني وقال الرافعي 
بقى للمشتري يف األصح يأخذه إذا انفصل وإال فهو للبائع ، وقال يف بـاب  

مي املفلس أنه يتبــع ، وهنــاك   إن األكثرين رجحوا يف غر:  )٤(الفلس 
بقسـط ؟ عـدل    )٥(] يقابل [ طريقـة مشهـورة بالبنـاء على أنه هل 

، فأما أن نقول بذلك هنا كما قاله  )٦(الرافعي عنها ألجل تصحيح األكثرين 
القاضي حسني ، وإما أن يفرق بني املسألتني ، وأيضاً ، فإنه رجح يف الفلس 

سواء ، وهنا حكى يف الثمرة وجهني من غـري  تبعية الثمرة وجعلها واحلمل 
ميسكها ويرد األصل ؛ ألنه جيوز إفرادهـا  : ترجيح أحدمها التبعية ، والثاين 

بالبيع على أحد الوجهني ، ويف الثمرة طريقان أصحهما عنده إن يف مقابلتها 
بالقسط القولني يف احلمل ، والثاين القطع باملقابلة فمقتضى املأخـذ الـذي   

يف غرمي املفلـس   )٧(نا عدم تبعيتها ، لكن األصح الذي نقله املزين الحظه ه

                                                                                                                        

 ) .١٢/٢١٩(تكملة اموع  

 ) .١٢/٢١٠(تكملة اموع ينظر قوله يف )    ١( 
 .ينظر قوله يف املصدر السابق نفس الصفحة )    ٢( 
 ) .٨/٣٨٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 
 .وقال إن هذا القول ذهب إليه بعض شارحي املفتاح )    ٤( 
 ) .٨/٢٥٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 . يقال " ل " يف )    ٥( 
 )٦    (موع تكملة ا)١٢/٢١٠. ( 

 ) .١٤٢ص(خمتصر املزين )    ٧( 



 

، لكـن   )١(الثاين ، وظهر ذلك من هذا أن التبعية يف املوضعني أرجح نقالً 
البناء على املأخذ املذكور أرجح فقهاً ، وهو يقتضي عدم التبعية يف املوضعني 

ما قاله يف احلمـل هنـا    ، وممن وافق الرافعي على واملراد بالثمرة غري املؤبرة
إذا قلنا احلمل للمشتري له حبسها حىت تضع ، وإن : ال ـ، وق )٢(املاوردي 

إنـه إن  : على جواز احلبس ، وقـال   ، ووافقه اجلوري )٣(للبائع فال : نا قل
ردها تبعها احلمل ويكون تاركاً حلقه ، وليس له استثناؤه خبالف مـا لـو   

، مث ردها بعيب ال يتبعها احلمل ، وإذا قلنا  اشترى اجلارية املوصى له حبملها
: إن احلمل عيب ، أو مل نقل ، ولكن حصل به نقص ، فله األرش ، وقيل : 

 . )٤(ميسكها لريدها بعد الوضع إن مل ينقصها الوضع 

وأعلـم إن احلمـل ينـدرج فـي املعاوضة قطعاً ، ويف اندراجـه  
أن اجلديـد   )٥(اهلبة نقل اإلمام يف غريها من العقود والفسوخ ، قوالن حىت 

يقتضي اجلزم فيها باالندراج ، ويف  )٦(فيها عدم االندراج ، وكالم الرافعي 
علـى    )١(األصح االندراج ، ويف الرجوع يف اهلبة بناه الرافعـي   )٧(الرهن 

                                                 

 ) .١٢/٢١٠(تكملة اموع )    ١( 

 .من البحث ) ٧١٣ص(يقصد ما جاء )    ٢( 

وإن مل يكن محلها منقصاً ، فله ردها بالعيب ، وهل له حبسها : " حيث جاء عنه مفصالً )    ٣( 
 :حبسها حىت تضع محلها ؟ على قولني 

إن احلمل ينبع ، فإن حبسها منع من الرد ، : لوضع ، إذا قيل ليس له حبسها ل: أحدمها  
 .ومل يستحق الرد 

إن احلمل يأخذ قسطاً مـن الـثمن ، ألن   : له حبسها حىت تضع إذا قيل : القول الثاين  
 " .احلمل يف ملكه ، فال يلزمه إخراجه عن يده 

 ) .٦/٣١٣(احلاوي  
 ) .١٢/٢١٣(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٤( 
 ) .١٢/٢١٢(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٥( 
 ) .٣٨٣-٨/٣٨٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر )    ٦( 
 ) .١٠/١٠٦(املصدر السابق : ينظر )    ٧( 
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املقابلة كما فعل يف الرد بالعيب فيقتضي أن األصح عدم االندراج ، فالرافعي 
 )٢(ناء يف املواضع كلها إال يف الفلس ملا وجد ميل األكثـرين  سلك طريقة الب

إىل خالفها ، وقد اضطرب كالم األصحاب يف هذا ، والذي يظهـر أحـد   
ن إما أن يقول تبعية احلمل يف املواضع كلها لكونه جزءاً ، وأمـا أن  ـأمري

يتبع يف عقد املعاوضة وفسخه وال يتبع فيما سوى ذلك من العقـود  : يقول 
ألن الفسخ تلو العقد ، ويظهـر من هذا ترجيح ] ب٢٧١/ل/ [فسوخ وال

كما نص عليه ، ويف الرد بالعيب والثمرة غري املـؤبرة   )٣(التبعية يف الفلس 
، أما الصوف واللنب  )٤(أوىل بعدم االندراج لكن األصح فيها االندراج كما سبق 

ري ال يتبعان يف أمـا للمشت )٥(الذي حدث ، ومل يؤخذ فقال القاضي حسني 
ال يتبعـان ؛  : الرد ، واألصح أما يتبعان كاحلمل ، ويلزم الرافعي أن يقـول  

 .ة اللنب إنه يرد الصوف ، ومل يذكر مسأل: كاحلمل عنده بل أوىل ، وقد قال 

اشتراها وال صوف عليها ، فحدث صـوف مث جـزه مث رد    :فرع 

                                                                                                                        
وإذا وهب جارية أو يمة حامالً فرجع قبل الوضـع رجـع منـها    : " ويف ذلك يقول )    ١( 

يعرف احلمل ، رجع يف األم والولـد ،  : وضع فإن قلنا حامـالً ، وإن رجع فيها بعد ال
 " .ال يعرف مل يرجع إال يف األم : وإن قلنا 

 ) .٦/٣٢٧(فتح العزيز  
 .من البحث ) ٧١٣ص(كما سبق )    ٢( 
ولو زاد املبيع زيـادة  : " وهو ما جاء عن النووي يف املنهاج يف كتاب التفليس حيث قال )    ٣( 

ز البائع ما ، واملنفصلة كالثمرة والولد للمشـتري ، ويرجـع   متصلة كسمن وصنعه فا
البائع يف األصل ، فإن كان الولد صغرياً وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه ، وإال فيباعان ، 

ال رجوع ، فإن كانت حامالً عند الرجوع دون البيع : وتصرف إليه حصة األم ، وقيل 
 " .أو عكسه فاألصح تعدي الرجوع إىل الولد 

 ) .٢/٢١٠(املنهاج  
 .من البحث ) ٧١٤ص(ينظر )    ٤( 
وقال ذلك يف تعليقه ، ومقتضى ذلك أن يصري ذلك مشتركاً بينهما ، فإن اتفقا فـذاك ،  )    ٥( 

 .وإال فصلت اخلصومة بطريقها ، لكن الذي يف فتاويه كما سيحكيه خالف ذلك 
 ) .١٢/٢١٣(تكملة اموع  
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عليها صوف حني الشراء بعيب ، يبقى ذلك الصوف ازوز له ، ولو كان 
إذا أمكـن   )٢(الصوف ازوز ، وقال الشيخ أبو حامد  )١(] رد [ فجزه مث 

معرفة العيب بغري اجلز ، امتنع الرد ، وإن جزه ثانياً فازوز ثانياً له ، ولـو  
حدث الصوف ومل جيزه حىت رد فقد تقدم حكمها ، ويف فتاوى القاضـي  

، وذاك قاله يف تعليقه أنـه   )٤(ا سبق عنه أنه يرده ، وهو خالف م )٣(حسني 
] أ٣٦/م/ [اتفقـا ، وإال   )٥(] إن [ للمشتري فمقتضاه ، أنه يكون بينهما 

فصلت اخلصومة بطريقها ، وإن جز قبل الرد فيزداد ، والنظر هنا يف أنه إذا 
رد يبقى بينهما شركة يف ازوز ، وقد يكون ذلك مانعاً من الـرد ، ولـو   

مث  )٦(] فنبـت  [ ا أصول كراث وحنوه ، وأدخلناها يف البيع  اشترى أرضاً
 . )٩(والرافعي  )٨(للمشتري قاله البغوي )٧(] النابت [ رد بعيب بقى 

تسـلم  : الزوائد احلادثة بعد البيع وقبل القـبض إن قلنـا    :فرع 
ترجع إىل البـائع فلـه   : للمشتري إذا فسخ ، فليس للبائع حبسها وإن قلنا 

                                                 

 .كرار رد ت" ل " يف )    ١( 

 .وهذا ما قاله يف آخر باب بيع املصراة )    ٢( 

 ) .١٢/٢١٢(ينظر قوله يف تكملة اموع  

 .ينظر املصدر السابق نفس الصفحة )    ٣( 
 . )٧١٥ص(ر ينظ)    ٤( 
 " .ل " سقطت من )    ٥( 
 .فبقيت " ل " يف )    ٦( 
 .الثابت " ل " يف )    ٧( 
ضاً ، وفيها كراث أو قت جمزوز ، فنما يف يد املشتري ، مث اطلـع  لو باع أر: حيث قال )    ٨( 

 .ردها ويبقى الكراث والقت الظاهر للمشتري  –على عيب باألرض 
 ) .٣/٤٣٧(التهذيب  

 ) .٨/٣٨٣(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٩( 



 

ما يقتضي أنـه حيبسـها ال    )١( استيفاء الثمن ، ويف كالم اإلمام حبسها إىل
للثمن بل لتوقع عودها إليه ، ومقتضى ذلك أنه حيبسها بعد قبض الثمن وهو 
بعيد يصان اإلمام عن إرادته ، وما أشرنا إليه من اخلالف من جنس الزوائد 

ال خالف أنـه   )٤(، وقال القاضي حسني  )٣(والغزايل  )٢(للثمن حكاه اإلمام 
الولـد   )٦(] بـأن  [  )٥(أنه ليس له احلبس إىل استيفاء الثمن وصرح البغوي 
إنه مل يدخل يف حـق   )٧(احلادث أمانه يف يد البائع وقال القاضي أبو الطيب 

التسليم املستحق بالبيع ، وإمنا جيب تسليمه إليه حبق امللك ، فأما أن يريـد  
نات الشرعية إذا قيل فيها بوجـوب  التسليم التمكني ، وأما أن يكون كاألما

 .التسليم 

الثمرة املؤبرة حكمها حكم املنفصل ، ومجيع ما مثلنـا بـه    :فرع 
املنفصلة من الولد واللنب والصوف ، مرادنا به إذا حدث بعد العقد وانفصل 
قبـل الرد واتفق األصحاب على أا غري مانعة من الرد ، وذلك يضـعف  

 )١٠(واحلنفية  )٩(، إال أن املالكية  )٨(العقد من أصله القول ، بأن الفسخ يرفع 

                                                 
 ) .١٢/٢١٤(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 
 ) .١٢/٢١٤(اموع ينظر قوله يف تكملة )    ٢( 
 ) .٢/١٢٧(الوسيط )    ٣( 
لو اشترى حامالً فمخضت يف يد البائع فال خالف يف أنه ليس له حبس : حيث جاء عنه )    ٤( 

حبس الولد الستيفاء الثمن ، ومل حيك اخلالف الذي ذكره اإلمام والغزايل ، والشك أنه 
 .طعاً لو تلف احلادث قبل القبض ال يسقط بتلفه شيء من الثمن ق

 ) .١٢/٢١٥(ينظر قوله يف تكملة اموع  
 ) .٣/٤٣٧(التهذيب )    ٥( 
 .فإن " ل " يف )    ٦( 
 ) .١٢/٢١٥(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٧( 
 ) .١٢/٢٠٣(تكملة اموع : ينظر )    ٨( 
 . )٤/٤٦٣(ينظر مواهب اجلليل )    ٩( 
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بالرفع من أصله اضطربوا يف منع الرد ، ويتضح لـك ذلـك   : ملا قالوا  )١(
والَ يمنـع الـرد   ( قـال  .  )٢(استدالالم من الكتب املبسوطة بالنظر يف 

 امدختبِ  )٣( –إمجاعاً  –االسطَْء الثَّيوعليـه ، خالفـاً أليب   قياساً  )٤( )و
على جواز الرد إذا وطئها الزوج أو أجنيب مكرهه  )٦(، وأمجعـوا  )٥(حنيفة 

أو املشتري إذا غصبها من البائع قبل القبض ، مث ردها ] أ٢٧٢/ل/ [مكرهه 
حىت يوفيه الثمن ، فلما وفاه وقبضها وجد ا عيباً ، وتعلق املخالفون بآثار 

يثبت عن أحد من الصحابة يف ذلك شيء ، إنه ال :  )١(، وقال الشافعي  )٧(

                                                 
 ) .٥٩٦،  ٤/٥٩٤(بدائع الصنائع )    ١( 

 ) .٤٦٥-٤/٤٦٣(؛ ومواهب اجلليل ) ٥٦٣-٤/٥٦١(ينظر يف ذلك بدائع الصنائع )    ٢ (

؛ ) ٢/٨٣(؛ ومغين احملتاج ) ٤/٤٤٥(؛ ومواهب اجلليل ) ٤/٥٥٧(بدائع الصنائع : ينظر )    ٣( 
 ) .٢/٤٠(؛ وشرح منتهى اإلرادات 

 .مع كل مذهب له حمترزات يف املسألة  
 ) .٢/٨٣(املنهاج )    ٤( 
 ) .٤/٥٥٩(بدائع الصنائع    ) ٥( 
وإن وطئها أجنيب فهي زانية وهو عيب حدث قبل القبض ، : " وما وجدته عن الشافعية )    ٦( 

 " .وإن كانت مكرهة ، فللمشتري املهر وال خيار له ذا الوطء 
 ) .٨/٣٧٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

أن يردها وال يرد معهــا  ) أحدها ( ة أقوال هذه املسألة كما ذكرها السبكي منها مثاني)    ٧( 
شيئاً ، وهو مذهب الذي نص عليه الشافعي واألصحاب ، وبه قال زيد بـن ثابـت ،   

ال يرد وال يرجع باألرش وهو قول علـي  ) الثاين ( وعثمان ، والليث بن سعد وأبو ثور 
ويرد معهـا  أن يردها ) الثالث ( بن أيب طالب والثوري وإسحاق وابن سريين والزهري 

إنه روى حنو ذلك عن عمر : مهر مثلها وهو قول ابن أيب ليلى وشريح من رواية ، وقيل 
) واخلـامس  ( يردها ويرد معها مهر مثلها بالغاً ما بلغ وهو قول ابن شـربمة  ) الرابع ( 

يردها ويرد ) والسادس ( يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها وهو قول النخعي وفتاوه 
أا الزمة فال يردها وال يرجع بشيء وهـو  ) السابع ( وهو قول الشعيب معها حكومة 

يردهـا ويـرد   ) الثامن (  –وهو يشبه القول الثاين  –قول عمر بن عبد العزيز واحلسن 
 .معها عشر قيمتها وهو قول ابن املسيب 

 ) .٣/٤٣٨(التهذيب : ؛ وينظر ) ١٢/٢٢٢(تكملة اموع  
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يرد ومعها املهر ، : قال  )٣(ال يرد ، وعمر : قال  )٢(، وهم يزعمون أن علياً 
لو ثبت ما قالوه ، فهو قـول  : فالقول بالرد جماناً خرق لإلمجاع وحنن نقول 

إنه روى مثـل  : ثالث ال خيالف ما أمجعوا عليه وإحداث مثله جائز ، وقيل 
 .)٤(يد بن ثابت مذهبنا عن ز

وطئها البائع أو أجنيب مطاوعة زنا ، فعيب إن كـان قبـل   : فرع 
القبض رد به ، وإن كان بعده منع أو بشبهة أو مكرهه فال ، مث إن كان بعد 
القبض وجب املهر على الواطئ ، وإن كان قبله وجـب يف األجـنيب ويف   

                                                                                                                        
 " .علمه ثبت عن عمر وال عن علي وال واحد منهما وال ن: " حيث قال )    ١( 
 ) .٣/٦٠(األم  

لزمته ويرد البائع : يف رجل اشترى جارية فوطئها فوجد ا عيباً ، قال " وهو ما جاء عنه )    ٢( 
وكذلك رواه سفيان الثوري وحفـص   –ما بني الصحة والداء وإن مل يكن وطئها درها 

وقد  –علي بن احلسني مل يدرك جده علياً  –سل بن غياث عن جعفر بن حممد وهو مر
روى عن مسلم بن خالد عن جعفر عن أبيه عن جده عن احلسني بن علي عـن علـي   

 " .وليس مبحفوظ 

ما جاء فيمن اشترى جارية فأصاا مث وجد ـا  : السنن الكربى ، كتاب البيوع ، باب  
 ) .٥/٣٢٢(عيباً 

إن كانت ثيباً رد معها نصف العشر ، وإن كانـت  : "  عن عمر قال: وهو ما جاء عنه )    ٣( 
 . هذا مرسل عامر مل يدرك عمر : قال " بكراً رد العشر 

ال نعلمه يثبت عن عمر وال علي وال واحد منهما وكذلك قال  -  -وقال الشافعي  
وهـو  " بعض من حضره وحصر من يناظره يف ذلك من أهل احلديث أن ذلك ال يثبت 

، أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي يف فيما أجاز يل 
 " .كتاب اختالف العراقيني 

ما جاء فيمن اشترى جارية فأصاا مث وجد ـا  : السنن الكربى ، كتاب البيوع ، باب  
 ) .٥/٣٢٢(عيباً 

ـ ٤٨ت(خارجة  زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري البخاري ، أبو سعيد ، وأبو)    ٤(  ) هـ
 .كاتب وحي الرسول 

 ) .١/٣٢٦(؛ تقريب التهذيب ) ٣/٣٩٩(ذيب التهذيب  



 

ى البـائع إذا  ؛ كجنايته ويف وجوب احلد عل )١(رجوعه على البائع وجهان 
 . )٢(وطئها جاهالً بالتحرمي ، وجهان يف التتمة 

أي فيمنع  )٤( )الْبِكْرِ بعد الْقبض نقْص حدثَ  )٣(وافْتضاض ( قال 
الرد كسائر العيوب احلادثة ، وال فرق بني أن يكون بوطئ املشتري أو البائع 

أو ظفره ، ووثبه وغري  أو أجنيب بآلة االفتضاض أو بغريها ؛ كأصبع أو خشبة
 . )٦(، إال إذا كان بزواج سابق ، فقد سبق حكمه  )٥(ذلك 

إن كـان زوال   )٧( )وقَبلَه جِنايةٌ علَى الْمبِيعِ قَبلَ الْقَـبضِ  ( قال 
، وإن  )٨(قبل القبض ، فإن كان من الزوج ؛ فقد سبق حكمـه  [ البكارة 

فإن كان من أجـنيب بغـري آلـة    من غريه فجناية قبل القبض ،  )٩(] كان 
،  )١٠(االفتضاض فعليه ما نقص من القيمة ، وإن افتضها بآلته فعليه املهـر  

البكارة ، أو تفرد ؟ ثالثة أوجه األصـح  ] ب٣٦/م/ [وهل يدخل فيه أرش 
تفرد فعليـه  : هنا يدخل ، فعليه مهر مثلها بكراً ، والثاين  )١١(عند الرافعي 

أرش البكارة ومهر مثلها بكـراً ،  : باً ، والثالث أرش البكارة ومهر مثلها ثي
                                                 

 ) .١٢/٢٢٧(؛ تكملة اموع ) ٣/٤٣٨(التهذيب )    ١( 

 .) ب/٥٥(تتمة اإلبانة )    ٢( 

 .افتضاض البكَارة إِزالَتها )    ٣( 

 ) .١٨١ص) (فضض/مادة(املصباح املنري  

 ) .٢/٨٣( املنهاج)    ٤( 

 ) .٢/٨٣(؛ مغين احملتاج ) ٨/٣٧٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
 .من البحث ) ٦٠٢-٦٠١ص(ينظر )    ٦( 
 ) .٢/٨٣(املنهاج )    ٧( 
 .من البحث ) ٦٠٢-٦٠١ص(ينظر )    ٨( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٩( 
 ) .٣/٤٣٩(التهذيب )    ١٠( 
 ) .٨/٣٧٧(وع مع اموع فتح العزيز مطب)    ١١( 
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يف باب الشرط الذي يفسد البيـع ،   )١(وهو الذي جزم به الشيخ أبو حامد 
هناك أيضاً مث إن أجاز املشتري ومت العقد فـاجلميع لـه ، وإن    )٢(والرافعي 

ماتت قبل القبض ، فأرش البكارة للبائع ، وفـي مهـر مثــل الثيـب   
ى أن الرفع من أصله أو من حينه ، وإن فسخ املشتري فقـدر  وجهان بناء عل

وينبغي أن يكـون   )٣(أرش البكارة للبائع والباقي للمشتري جزم به الرافعي 
تفريعاً على الرفع من حينه ، وإن افتضها البائع ، فإن أجاز املشتري فال شيء 

مه حكمـه  كاألجنيب فحك: جناية كاآلفة ، وإن قلنا : على البائع ، إن قلنا 
: يف آخر قوليه ، ومن قـال   )٦(والقاضي حسني  )٥(تبعاً للبغوي  )٤(قاله الرافعي 

 .يسقط إذا كان بغري آلة االفتضاض من الثمن ما بني كوا بكراً أو ثيباً 

أرش البكـارة يفـرد ،    )٧(] قلنا [ وإن كان بآلة االفتضاض ، فإن 
ال يفرد سقط من الثمن :  وسقط نسبته من القيمة من الثمـن ، وإن قلنـا

ما بني مهرها بكراً أو ثيباً ، وإن ماتت قبل القـبض سـقط الـثمن وأرش    
الرفع من حينه ، وإن فسخ املشـتري  : ويغرم مهرها ثيباً ، إن قلنا [ البكارة 

وهل عليه املهـر ثيباً إن افتض بآلته إن  )٨(] فليس على البائع أرش البكارة 
كاألجنيب وجب تفريعاً علـى أن  : جيب ، وإن قلنا  جنايته كاآلفة مل: قلنا 

، وإن افتضها املشتري استقر عليه من الثمن ، بقدر مـا   )٩(الرفع من حينه 

                                                 
 ) .١٢/٢٢٢(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 

 ) .٨/٣٢٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 

 ) .٨/٣٧٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 

 .ينظر املصدر السابق نفس الصفحة )    ٤( 
 ) .٣/٤٣٩(التهذيب )    ٥( 
 ) .١٢/٢٢٦(موع ينظر قوله يف تكملة ا)    ٦( 
 .أفردنا " ل " يف )    ٧( 
 " .م " وسقطت من " ل " يف هامش )    ٨( 
 ) .١٢/٢٢٣(تكملة اموع )    ٩( 



 

نقص من قيمتها ، وهو تعييب مانع من الرد بالعيب القدمي ، فإن سـلمت  
حني قبضها ، فعليه الثمن بكماله ، وإن تلفت قبل القبض فعليه بقدر نقص 

من الثمن ، وهل عليه مهر ثيب إن افتضها بآلته ] ب٢٧٢/ل[ /االفتضاض 
،  )١(ينبين على أن الفسخ رفع من حينه أو من أصله هكذا قالـه الرافعـي   

أرش البكارة يفرد ، فإن : ذلك تفريعاً على قولنا  )٢(وجعل القاضي حسني 
، ويف فيقدر من الثمن بقدر ما يقابله باعتبار القيمـة  : ال يفرد ، قال : قلنا 

الباقي من املهر الوجهان ، وبني التقديرين اختالف ، فأما إذا أفردنـا األرش  
وكان عشرين وهو عشر قيمتها قدرنا عشر الثمن ، وإذا مل يفـرد وكـان   
مهرها بكراً مائة ، وثيباً مثانني ، قررنا مخس الثمن ولنفرض القيمة واحدة يف 

أيت على القول الضعيف القائـل ،  ، فأما ما ذكره الرافعي إمنا ي )٣(املوضعني 
بإفراد األرش وهذا كله إذا مل جيعل وطء املشتري كوطء األجـنيب ، وهـو   

 . )٤(الصحيح ، وال خيفى التفريع على ما تقدم عن الشيخ أيب حامد 

خنتم ا باب الرد بالعيب ، من علم بالسلعة عيباً ، مل حيل  :فروع 
علم غري املالك بالعيب لزمه أن يبينه ملـن  له أن يبيعها حىت يبني عيبها ، وإن 
يستحب إظهار العيب ، توهم أنه ليس  )٥(يشتريه ، وقول احملاملي واجلرجاين 

ليس بواجب ، وليس كذلك واألحاديث الصحيحة الصرحية وكالم مجيـع  
، وحترمي البيع مع الكتمان ، وال  )٦(األصحاب صريح يف حترمي كتمان العيب 

                                                 

 ) .٨/٣٧٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 

 ) .١٢/٢٢٣(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٢( 

 ) .١٢/٢٢٤(ينظر املصدر السابق )    ٣( 

 .من البحث ) ٧٢٠ص(ظر ما سبق ين)    ٤( 

 .وهو قول احملاملي يف املقنع وقول اجلرجاين يف الشايف )    ٥( 
 ) .١٢/١١٥(تكملة اموع : ينظر  

 ) .١٢/١١٦(ينظر املصدر السابق )    ٦( 
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لك وغريه ، وال يف املشتري بني املسلم والكـافر ،  وال فرق يف البائع من املا
وضابط ما حيرم كتمانه ما يثبت به اخليار ، وما ال فال كذكر القيمة قالـه  

إن مثـن   )٢(، فإن باع ومل يبني صح البيع ، وعن ابن أيب هريـرة   )١(اإلمام 
التدليس الـذي  ] أ٣٧/م/ [التدليس حرام ، ولعل مراده القدر الزائد بسبب 

حق استرجاعه باألرش ومع ذلك فيه نظر ؛ ألنه لـو رضـي املشـتري    يست
بالعيب استقر ملك البائع على الثمن كله ، ولو مل يرض به استرجعه كله ، 
فإن كان عدم االستقرار موجباً للتحرمي ، فليحرم كله أو ال فال حيرم منـه  

بـداً  شيء ، وإذا علم املشتري العيب عند البيع فال خيار له ولو اشـترى ع 
إن مرضه من تعـب السفر ويزول عـن  : عليالً به أثر السفر ، قال سيده 

ليس له الرد ؛ : قريب ، فزاد مرضه ومل يزل ، قال القاضي حسني يف فتاويه 
العلـم ،   )٣(] بعد [ ألنه غرر بنفسه وإذا ادعى البائع أن املشتري أخر الرد 

الرد سقط الرد يف أصـح  فالقول قول املشتري بيمينه ، ولو زال العيب قبل 
الوجهني ، سواء زال قبل العلم أو بعده ، وقبل التمكن وسواء كـان قبـل   

أنا أزيل العيب مثل : القبض أو بعده صرح اإلمام باخلالف ، ولو قال البائع 
أنا أقلعها يف مدة ال أجـرة  : أن يبيع أرضاً فيها حجارة مدفونة تضر ، فقال 

ول إنه مل يثبت حق الرد أو يثبت ؟ وسـقط يف  ، وهل نق )٤(ملثلها ، فال رد 
مع  بديقتضي هذا ، ومن املعلوم أنه ال عبارة األصحاب ما يقتضي هذا ، وما

القول من املبادرة بالفعل ، وهل هذا تفريع على أن زوال العيب يسـقطه أو  

                                                 

 ) .١٢/١١٨(ينظر قوله يف املصدر السابق )    ١( 

ن املبيع ، أال ترى أن املبيـع إذا مـات ،   إن مثن التدليس حرام ، ال مث: حيث كان يقول )    ٢( 
 .يرجع على البائع بأرش عيب التدليس ، فدل على أنه أخذ منه بغري استحقاق 

 ) .١٢/١٢٠(ينظر قوله يف تكملة اموع  

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٣( 

 ) .١٢/١٦٦(؛ تكملة اموع ) ١٢/١٦٦(املهذب )    ٤( 



 

وابن  )١(ابن الثوري [ مطلقاً ؟ ظاهـر كالمهـم يشعـر بالثاين وما أورده 
، وجيـب   )٤(على املهذب يف أن هذه املسألة تناقض ما سـبق   )٣( ] )٢(معن 

أمسك املبيع وخذ األرش : جريان الوجهني فيها غري مقبول ، وإن قال البائع 
، وإن قال املشتري أعطين األرش ألمسكه  )٥(مل جيرب املشتري ] أ٢٧٣/ل/ [

وعلى هذا هل  وإن تراضيا عليه مل جيز يف األصح املنصوص ، )٦(مل جيرب البائع 
هل يسقط خياره ، وجهان أصحهما ال ، وإذا قلنا باجلواز ، فصاحل سـقط  
اخليار وثبت ما اتفقا عليه ، وال جيب رده إذا زال العيـب ، وال فـرق يف   
املعاجلة بني أن يكون الثمن ذهباً فيصاحل على ذهب أو فضة ، أو حـال أو  

لعيب أو بعـده وقبـل   مؤجل قاله اجلوري ، وإذا مات املشتري قبل العلم با
التمكن أو حدث العيب قبل القبض بعد املوت فللوارث الرد فلو قطع ابـن  
املشتري يد العبد املبيع قبل القبض ، مث مات املشتري قبـل الـتمكن مـن    

حيتمل أن يقال لـه  :  االختيار وانتقل اإلرث إىل االبن القاطع ، قال الروياين
ب مث مات ، كان له اخليـار ، وإن  اخليار كما لو رضي بالعيب يف حياة األ

يف  )٧(] مل يصح [ كان له وارثان فاختار أحدمها أن يرد نصيبه دون اآلخر 
األصح ؛ للتبعيض ، وقد سبق ذلك ، وحكم األرش يف باب تفريق الصفقة 

                                                 

 . أجده بعد طول حبث مل: ابن الثوري )    ١( 

وابن معن يف كتابه : مل أجد له ترمجة إال ما جاء يف تكملة اموع حيث قال : ابن معن )    ٢( 
 .التنقيب على املهذب 

 ) .١٠/٤(ينظر  

 .ابن معن وابن الثوري " م " يف )    ٣( 
 .من البحث ) ٧٢٣ص(يقصد ما مر سابقاً )    ٤( 
 .بيع سليم جبميع الثمن فلم جيرب على إمساك معيب ببعض الثمن ألنه مل يرض إال مب)    ٥( 
 ) .١٢/١٦٧(املهذب  

 .ألنه مل يبذل املبيع إال جبميع الثمن ، فلم جيرب على تسليمه ببعض الثمن )    ٦( 
 ) .١٢/١٦٧(املهذب  

 .مل جيز " م " يف )    ٧( 



 

)١( . 

ولو قصر الثوب مث علم عيبه ، فإن قلنا القصارة عيب ؛ فكالصـبغ  
وغريه ، ولـو   )٣(فكالزيادة املتصلة قاله الرافعي  ، وإن قلنا أثر )٢(وقد سبق 

اشترى شاة فذحبها مث علم عيبها فالذبح عيب حادث ، وكـذلك خياطـة   
،  )٤(الثوب ، فإن بدل البائع أجرة اخلياط ، فله أن يرجع به خميطاً قاله املاوردي 

وإن امتنع أعطى األرش ، ولو علم عيب العصري بعد ختمـره ، فلـه األرش   
أنا اسـترجعه وأراد  : لبائع بقبوله أم ال ، فلو صار خالً فقال البائع رضى ا

، وهـو مـن    )٦(والرافعي  )٥(الثمن وال أدفع األرش فله ذلك قاله املاوردي 
عند صريورته خالً يتعني استرجاعه ، ويف : تفريع ابن سريج وينبغي أن يقال 

رش ظـاهر ، وإن  إن مل يعترب اليأس ، فإجياب األ] ب٣٧/م/ [حالة ختمره 
جيب ؛ ألن هذا تالف شرعاً ولو اشترى ذمي مـن  : اعتربناه ، فيحتمل أن يقال 

                                                 

 .من البحث ) ٥١٦ص(ينظر )    ١( 

 .من البحث ) ٦٧٥-٦٧٤ص(ينظر )    ٢( 

ولو قصر الثوب مث وقف على العيب فينبين على أن القصارة عني أو أثر ، : " حيث يقول )    ٣( 
بالثاين رد الثوب ، وال شيء له كالزيـادات  : باألول فهي كالصبغ وإن قلنا : ، إن قلنا 

 " .املتصلة 

  ) .٨/٣٥٩(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .٦/٣٠٢(احلاوي )    ٤( 
لو كان املبيع غزالً فنسجه املشتري ، مث وجد فيه عيباً ، كـان لـه   : " ويف ذلك يقول )    ٥( 

 :الرجوع بأرشه ، فإن رضي البائع بقبوله منسوجاً بعينه ، ففيه قوالن حكامها ابن سريج 
أن للمشتري اخليار إن شاء رده منسوجاً ، وال أجرة له على البائع ، وإن شاء : أحدمها  

 .عيباً ؛ ألن النساجة أثر ال متلك أمسكه م
إن البائع إن بذل أجرة النسيج كان استرجاع الغزل منسوجاً ، فـإن أىب لزمـه   : الثاين  

 " .األرش 
 . ٦/٣٠٢٩(احلاوي  

 ) .٨/٣٥٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٦( 

بيع
 امل
ب
عيو

ى 
 عل
ثلة
أم

 



 

:  )١(ذمي مخراً أو أسلما فوجد باخلمر عيباً ينقص عشر مثنها ، قال ابن سـريج  
للمشتري األرش وهو عشر الثمن وال رد ، وال يبطل ذلك بإسالمهما ، ولو 

أسلما فال رد وال أرش أو أسلم البائع  علم العيب قبل اإلسالم فلم يرد حىت
وحده فال رد أو املشتري وحده رده ؛ ألنه أزال ملكه عن اخلمر ، واحملذور 
متلكها ، ولو اشترى حنطة بعبد وتقابضا ، وأعتق العبد مث علم به عيباً ، قال 

يف شرح الفروع يف كتاب السلم رجع بقدر األرش مـن   القاضي أبو الطيب
ص البيع فيه ، وهل ينقص يف الباقي منهم من قال على القولني احلنطة ، وانتق

يف تفريق الصفقة إذا كان العقد مل ينعقد يف البعض ، هذه عبارتـه وهـي   
مشكلة على ما قدمناه عند الكالم يف األرش ، ولو اشترى عبداً فوجد بعينه 

دمي زال الق: بياضاً ، وحدث عنده بياض آخر ، وزال أحدمها ، فقال البائع 
،  )٢(احلادث ، حلفا ، وأخذ املشتري أرش أحد البياضـني  : وقال املشتري 

أرش أقلهما ، فالبـائع يسـتفيد   ] ب٢٧٣/ل/ [فإن اختلف البياضان أخذ 
أخذ األرش نـص عليـه    )٣(] رد الفسخ واملشتري يستفيد بيمينه [ بيمينه 

اة ، قـال  ، وإن مل يعلم العيب حىت وجبت الزك )٥(واألصحاب  )٤(الشافعي 

                                                 
 ) .١٢/١٤٨(؛ تكملة اموع ) ٦/٣٠١(ينظر قوله يف احلاوي )    ١( 

 ) .٨/٣٥٢(فتح العزيز مطبوع مع اموع    ) ٢( 

 " .ل " سقطت من )    ٣( 

وللمشتري إذا حدث العيب عنده أن يرجع مبا نقصها العيـب الـذي   : " وما جاء عنه )    ٤( 
حدث يف ملكه كما مل يكن للبائع أن يلزمه البيع ، وفيه عيب كان يف ملكه ، وهذا معىن 

يرد العبد بالعيب وللمشتري إذا حدث العيب عنـده  يف أنه قضى أن  سنة رسول اهللا 
أن يرجع مبا نقصها العيب الذي دلس له البائع ، ورجوعه به كما أصف لك أن تقـوم  

قيمتها تسعون ، : اجلارية ساملة من العيب ، فيقال قيمتها مائة مث تقوم وا العيب فيقال 
 " .وقيمتها يوم قبضها املشتري من البائع 

 . )٣/٦١(األم  
 ) .١٢/٢٥٥(تكملة اموع )    ٥( 



 

: ال ، وإن أخرج من غريه رد ، وقيل :  )١(يرد ، وقال أبو علي : ابن احلداد 
إن قلنا بالشركة فال ، وإن أخرج من عينه ، ومل جنوز التفريق تعني األرش إن 

يضم قيمة التالف إليه ولو : أيس ، وإن جوزنا التفريق ، رد بقسطه ، وقيل 
أحدمها بعيب مث اختلفـا ، فقـال    اشترى عبداً بعشرة وآخر خبمسة ، ورد

،  )٢(املشتري رددت الذي بعشرة فالقول قول البائع ؛ ألن األصل براءة الذمـة  
آخر ، ووجد بأحدمها عيبـاً ومل   )٣(] من [ ولو اشترى ثوباً من رجل وثوباً 

، ولو اطلع املشتري على  )٤(يدر من أيهما أشتراه ، فال رد على واحد منهما 
ال ؛ ألنـه  : يعترب من الثلث ، وقيـل  : موته ورضي ، قيل العيب يف مرض 

امتناع من التكسب فعلى األول لو كان يساوي مخسني والـثمن مائـة ،   
والعيب ينقصه العشر اعترب من الثلث مخسة ومخسون ، ولو اشـترى مـا   

اخلمسـة مـن    )٥(] يعترب [ يساوي مائة خبمسني ، والعيب ينقصـه العشر 
 . )٦(ا أا ال تعترب ؛ ألنه استفاد أربعني الثلث ، والظاهر هن

خيار اخللف ، وهو ما يثبت بسبب اختالف شرط كما إذا  :فرع 
، واملشـهور   )٧(أنه كاتب فخرج غري كاتب ، ففي قول غريب يفسد املبيع 

، وذكـر   )٨(ال يفسد ، ولكن يثبت الرد ، وقد تقـدم فـي باب املناهي 

                                                 
 ) .٢/٣٠٨(ينظر قوهلما يف تكملة اموع )    ١( 
 ) .١٢/٣٠٩(املصدر السابق : ينظر )    ٢( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٣( 
 .قاله القاضي حسني يف الفتاوى )    ٤( 
 ) .١٢/٣٠٩(؛ تكملة اموع ) أ/٥٧(فتاوى القاضي حسني  

 .ال يعترب " ل " يف  )   ٥( 
 ) .١٢/٣٢٩(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٦( 
 .وهذا القول حكى عن اخلياطي )    ٧( 
 ) .١٢/٣٢٩(تكملة اموع  

 .من البحث ) ٤٣٢ص(ينظر )    ٨( 

صفة
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 )٢(ختلفت عبارم فيه ، وأصوا عبارة النووي ومن بعده ضابطاً ا )١(اإلمام 
ال يتعلق به غرض مقصـود ،  : أحدمها : إن الصفات قسمان : يف الروضة 

يتعلق به غرض مقصود ، واخللف فيه يثبت اخليـار  : فاشتراطه لغو والثاين 
وفاقاً وخالفاً ، أما وفاقاً فحيث يقوى العرض سواء فات مال أم مل يفـت  

فحل فخرج خصياً يثبت اخليار قطعاً ، وإن زادت املاليـة   كما لو شرط أنه
كما لو شرط أنه خصى فخرج فحـالً  [ وأما خالفاً فحيث يضعفه الفرض 

ال ؛ :  )٣(أصحهما له الرد ؛ لفوات املال والغرض وقال العبادي : فوجهان 
ألن الفحولة فضيلة يعين ، فالغرض من اخلصي غري معترب ، وجريان اخلالف 

ورد من قطع ] أ٣٨/م/ [ )٤(فوات املال يشهد بصواب عبارة النووي  هنا مع
قطع عند فوات املالية بثبوت اخليار ، وإن شرط إسالمه فخرج كافراً يثبت 

إن كان قريباً مـن  : ، وقيل  )٥(اً للمزين ـت خالفـه يثبـالرد ، وعكس

                                                 
 ) .أ/٥٨(اية املطلب )    ١( 
 ) .٣/٤٥٨(روضة الطالبني )    ٢( 

 ) .١٢/٣٢٠(؛ تكملة اموع ) ٨/٣٢٦(بوع مع اموع ينظر قوله يف فتح العزيز مط)    ٣( 

 .يقصد ما سبق يف جعل الصفات قسمان )    ٤( 

ولو تزوجها على أا مسلمة ، فإذا هي كتابيه كان له : " وما جاء عنه يف كتاب النكاح  )   ٥( 
له فسخ النكاح بال نصف مهر ، ولو تزوجها على أا كتابية ، فإذا هي مسلمة مل يكن 

هذا يدل على أن من :  –رمحه اهللا  –له فسخ النكاح ؛ ألا خري من كتابية ، قال املزين 
اشترى أمه على أا نصرانية فأصاا مسلمة فليس للمشتري أن يردهـا ، وإذا اشـتراها   

 " .على أا مسلمة فوجدها نصرانية فله أن يردها 

 ) .٢٣٧ص(خمتصر املزين  

: تراه على أنه كافر فوجده مسلماً ثبت له الرد ، قال املـزين  وإن اش: " وقال الشريازي  
ال يثبت له الرد ؛ ألن املسلم أفضل من الكافر ، وهذا ال يصح ؛ ألن املسلم أفضـل يف  
الدين ، إال أن الكافر أكثر مثناً ؛ ألنه يرغب فيه املسلم والكافر ، واملسـلم ال يشـتريه   

 " .الكافر 



 

لرجحان اخليار وإال فال ، وهذه املسألة أيضاً تشهد  )١(] يثبت [ بالد الكفر 
ا ـره ، ونشأ اخلالف فيهـ، وغي )٢(ارة الرافعي ـووي على عبـعبارة الن

ه الرد ، إن مل ـا بكر فخرجت ثيباً فلـوإن شرط أ )٣(] ضعيف العرض 
ه يف األصح ، وإن شرط ـه قطعاً ، وكذا إن كانت من وجـتكن من وج

خرج ه عدل فـا ثيب فخرجت بكراً فال رد يف األصح ، ولو شرط أنـأ
، ولو شـرط  ه الروياينـه ال خيار قطعاً قالـت اخليار وعكسـفاسقاً ثب

، ولو شـرط   )٥(واده فأخلف ثبت اخليار قطعاً ـالشعر أو س )٤(جعـودة 
] أ٢٧٤/ل/ [ )٧(ه ، فأخلف فـال رد ويف األصـح   ـأو بياض )٦(ه ـسبوطت

                                                                                                                        
ليه الكافر أكثر ملا ذكره املصنف ، وما نقله عن املزين نقله وما: " وشرح ذلك السبكي  

ومن أصحابنا من وافق املزين يف ذلك ورأى مذهبـه  ... عن القاضي أبو الطيب وغريه 
قوالً خمرجاً معدوداً من املذهب ، وحكى ذلك اإلمام يف كتاب النكاح ، وهناك تكلـم  

 " .املزين عليها يف املختصر 
 ) .١٢/٣٣٢(تكملة اموع  ؛) ١٢/٣٣١(املهذب  

 .يثبت الكفر " ل " يف )    ١( 

 :وعبارته اليت نقلها عن اإلمام نقلها كما سبق النووي )    ٢( 

إن أردت ضبطاً فأشد العبارات تلخيصاً ما أشار إليه اإلمام وهو : " وعبارة الرافعي هي  
أو للعني ، نقصاناً يفوت  يثبت الرد بكل ما يف املعقود عليه من منقص للقيمة: أن يقال 

به غرض صحيح يشرط أن يكون الغالب يف أمثال املبيع عدمه ، وإمنا اعتربنـا نقصـان   
 " .العني ملسألة اخلصي ، وإمنا مل نكتف بنقصان العني بل مشرطاً فوات غرض صحيح 

 ) .٨/٣٣٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 " .ل " سقطت من )    ٣( 
 .قَصر : واجلَعادةُ يف الشعر ، مبعىن اجتمع والتوى وجعد  اجلُعودةُ)    ٤( 
 ) .١/١٢٥) (جعد/مادة(املعجم الوسيط  

 ) .٣/٤٤٨(؛ التهذيب ) ٦/٣٠٦(احلاوي )    ٥( 
 .السبوطَةُ يف الشعر للمسترسل غري اجلعد )    ٦( 
 ) .١/٤١٥) (سبط/مادة(املعجم الوسيط  

 ) .٣/٤٤٨(ذيب ؛ الته) ٦/٣٠٦(احلاوي )    ٧( 



 

 )٢( ]شرط[، ولو  )١(رج كاتباً فال خيار ـاً فخـه أميـرط كونـو شـول
قـال يف   )٣(رد وبالعكس ال رد ـه الـف فلـان أقلـاً فبـه خمتونـكون

ـ ـإال أن يكون العب:  )٤(التتمة  ـ ـد جموسياً وهن ـ ـاك جم رون ـوس يشت
 . )٦(بزيادة ، ولو شرط أنه أمحق أو ناقص اخللقة فلغو  )٥(ف ـاألقل

خيار اخللف على الفور كالعيب ، وإذا تعذر هلالك وحنوه ، [  :فرع 
 . )٧(]  جب األرش ؛ كالعيب على التفصيل املتقدم قاله املتويلو

اشتـرى أرضاً عليها خراج حنو ثالثة دراهم بشرط أن عليها  :فرع 
البيع باطـل ، وإن   )٩(وعلم املشتري قال العبادي وابن القطان  )٨(] درمهاً [ 

 .  )١٠(يعلم ثبت اخليار ، وما قااله من البطالن مشكل 

                                                 
 ) .٣/٤٥٨(روضة الطالبني )    ١( 
 .خرج " ل " يف )    ٢( 
 ) .٣/٤٤٥(التهذيب )    ٣( 
 ) .أ/٤٦(تتمة اإلبانة )    ٤( 

 .القُلْفة احللبة اليت تقطع يف اخلتان ومجعها قلف ، واألقلف الذي مل خينت )    ٥( 

 ) .١٩٦ص) (قلف/مادة(املصباح املنري  

 ) .٣/٤٥٩(طالبني روضة ال)    ٦( 

 " .ل " سقطت من )    ٧( 

 .درمهان " م " يف )    ٨( 

 ) .١٢/٣٤٣(ينظر قوهلما يف تكملة اموع )    ٩( 

ولعل مأخذ ذلك أن مقتضى الشرط أن ال يلزم بأكثر من ذلك : " ولذلك قال السبكي )    ١٠( 
 " .وحينئذ يتجه البطالن 

 ) .١٢/٣٤٣(تكملة اموع  



 

الَ تصروا " : لقوله  )٢( )حرام  )١( فصل التصرِيةُ(  قال رمحه اهللا
تصروا اِإلبِلَ والغنم فَمنِ ابتاعها بعد ذَلك فَهو بِخيرِ النظَـرينِ بعـد أَنْ   

رواه  "يحلُبها إِنْ رضيها أَمسكَها ، وإِنْ سخطَها ردها وصاعاً من تمـرٍ  
نهـى عـن    أَنَّ الـنيب  "  ، وعن أيب هريرة  )٤(ومسلم  )٣(لبخاري ا

 ةرِيصالتشِ وجوهو بإطالقه موافق إلطالق املصنف  )٥(رواه مسلم  "الن ،. 

. 
للحديث علـى الفـور    )٧( ) )٦(] علَى الْفَورِ [ تثْبِت اخليار ( قال 

 )٩(، وصححه البغوي  )٨( كالرد بالعيب وهـذا قـول ابـن أبـي هريرة

، وهو على هذا القول خيار عيب ، وال فرق بني أن يطلـع   )١(والرافعي  )٩(

                                                 
لتصرية من صريت الناقةُ صرى ، فهي صرِية ، إذا اجتمع لبنها يف ضرعها وترك حلبـها  ا)    ١( 

 .فاجتمع لبنها يف ضرعها 
 ) .١٢٩ص) (صرى/مادة(املصباح املنري  

 ) .٢/٨٣(املنهاج )    ٢( 
النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل والبقر وكـل  : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، بـاب )    ٣( 

 ) .٢/٦٣٨) (٢١٥٠) (٢١٤٨(ة ، رقم حمفل

حترمي بيع الرجل على بيع أخيه ، وسـومه علـى   : صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب )    ٤( 
 .وهو طرف حديث ) ٦١٥ص) (١٥١٥(سومه ، وحترمي النجش وحترمي التصرية ، رقم 

ـ : صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب )    ٥(  ومه علـى  حترمي بيع الرجل على بيع أخيه ، وس
 .وهو جزء من حديث ) ٦١٦) (١٥١٥(سومه ، وحترمي النجش ، وحترمي التصرية 

 " .م " وسقطت من " ل " يف هامش )    ٦( 

 ) .٢/٨٤(املنهاج )    ٧( 

 ) .٨/٣٣٤(ينظر قوله يف فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٨( 
، فالرد يكون على الفور ، أم ميتـد  فإذا علم بالتصرية قبل مضي ثالثة أيام : " حيث قال )    ٩( 

 :إىل ثالثة أيام من يوم العقد ؟ فيه وجهان 
 .يكون على الفور ، كما لو علم بعد الثالث : أصحهما  
 " .ميتد إىل ثالثة أيام لظاهر احلديث ، واألول أصح : الثاين  
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يمتد ثَالَثَةَ أَيامٍ : وقيلَ ( على التصرية يف الثالث أو بعدها عند هؤالء ، قال 
امٍ فَإِنْ ردهـا  منِ اشترى شاةً مصراةً فَهو بِالْخيارِ ثَالَثةَ أَي  "لقوله  )٢( )

 ناعاً ما صهعم داَء [ ررمرٍ ، ال سم٤(، قال البخاري  )٣(رواه مسلم  "ت(  :
وهو باخليار ثالثاً ، وقال بعضهم  قال بعضهم عن ابن سريين صاعاً من طعام

ر ثالثاً والتمر أكثر انتهى كالم متر ، ومل يذك  )٥(] ن عن ابن سريين صاعاً م
ونـص عليـه    )٦(ي ، وهذا الوجه قاله القاضي أبو حامد املروروذي البخار
عن نصه يف اإلمالء أيضـاً   )٨( يف اختالف العراقيني ، ونقله الروياين )٧(ي الشافع

                                                                                                                        
 ) .٣/٤٢٨(التهذيب  

 ) .٨/٣٣٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 ) .٢/٨٤(املنهاج    ) ٢( 
) ٦١٧ص) (١٥٢٤(حكم بيع املصـراة ، رقـم   : صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب )    ٣( 

 .وهو عبارة عن جزأين من حديثني 
النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل والبقـر والغـنم   : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٤( 

 ) .٢/٦٣٨) (٢١٤٨(وكل حمفلة ، رقم 
 " .م " وصلب " ل "  هامش يف)    ٥( 
 ) .١٢/٣١(؛ ينظر قوله يف تكملة اموع ) ٦/٢٩١(احلاوي )    ٦( 

 يف املصراة خيار ثالثة أيام بعد البيع وروى عنه  فلما شرط رسول اهللا : حيث قال )    ٧( 
مـن   أنه جعل حليان بن سعد خيار ثالث فيما إتباع اشرنا إىل ما أمر به رسـول اهللا  

وذلك أن أمره به كاحلد لغايته من قبـل أن   ار ومل جناوزه إذ مل جياوزه رسول اهللا اخلي
املصراة قد تعرف تصريتها بعد أول حلبة يف يوم وليلة ويف يومني حىت ال يشك فيهـا ،  
فلو كان اخليار إمنا هو ليعلم استبانة عيب التصرية أشبه أن يقال له اخليار حىت يعلم أـا  

أو قصر كما يكون له اخليار يف العيب إذا علمه بال وقت طال ذلك أو مصراة طال ذلك 
 " .قصر 

 ) .٣/٦٠(األم  

" إذا علم املشتري بالتصرية يف اليوم الثاين والثالث للخرب نص عليه يف : " ويف ذلك يقول )    ٨( 
ومـن  " اجلـامع  " يف اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى ، حكاه القاضـي يف  " اإلمالء 

إذا علم بأا مصراة فالرد على الفور ، فإن مل يرد مع اإلمكان بطـل  : صحابنا من قال أ
 " .الرد كسائر العيوب 



 

 )٣(من كالم الشافعي صرحياً ، وقال به الصمريي  )٢(وري واجل )١(ذر ونقله ابن املن

وابن  )٦(والشاشي قتضى إيراد الروياين يف اخلالصة ، وا )٥(والغزايل  )٤(واملاوردي 
، وهو الصحيح عمالً باحلديث ، واخليار على هـذا   )٨(ترجيحه  )٧(سراقة 

، كما أن يف كالم الشافعي ما يقتضـي   )٩(القول خيار شرع ال خيار عيب 
أن خيار الثالث وجواز شرطه مأخوذ من حديث املصراة ، وابن أيب هريرة 

                                                                                                                        

 ) .٢٢٩-٦/٢٢٨(البحر  

 ) .١/٢٤٨(اإلقناع )    ١( 

 ) .١٢/٣٢(ينظر قوله يف تكملة اموع . اجلوزي " ل " يف )    ٢( 

 ) .١٢/٣٧(ينظر املصدر السابق )    ٣( 

 ) .٦/٢٩١(احلاوي  )   ٤( 

 ) .١٢/٣٢(وقوله يف اخلالصة ينظر يف تكملة اموع ) ٢/١١٣(وأيضاً يف الوسيط )    ٥( 

 ) .٤/٢٢٧(حلية العلماء )    ٦( 

الفقيـه  ) هـ٤١٠ت يف حدود (حممد بن حيىي بن سراقة أبو احلسن ، العامري البصري )    ٧( 
لفرائض ، والشهادات وأمساء الضعفاء الفرضي احملدث ، صاحب التصانيف يف الفقه ، وا

 .واملتروكني 

 ) .٤٤٨-٢/٤٤٧(طبقات الشافعية الكربى  

 " .بيان ما ال يشع جهله " وقول ابن سراقة يف مصنفه )    ٨( 
 ) .١٢/٣٢(تكملة اموع  

 :اختلف الشافعية حول هذا اخليار هل هو خيار عيب أم خيار شرع ؟ على وجهني )    ٩( 
إنه خيار شرع ؛ ألنه ميتد بعد العلم بالعيب إىل : وهو قول أيب حامد املروزي : أحدمها  

 .ثالثة أيام ، ولو كان خيار عيب لكان على الفور 
إنه خيار عيب ؛ ألنه موضع الكشف والتدليس : وهو قول أيب إسحاق املروزي : الثاين  

 .بالتصرية ال يعلم قبل مضي ثالثة أيام 
 ) .٦/٢٩١(احلاوي  
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حلديث على ما إذا اشتراط الثالث وهو بعيد ، وإمنـا  تعلق ذا ، ومحل ا )١(
مراد الشافعي أنه ملا ثبت خيار الثالث يف املصراة بالشرع جاز شرطه يف غري 

/ أنـه ال يـرد    )٢(املصراة ويف املسألة وجه ثالث بعيد قاله أبـو إسـحاق   
قبل الثالث وال بعده ، وإمنا يرد عند انقضاء الثالث ، وهو عنده ] ب٣٨/م[
ار شرع ، لكنه يقول املقصود به الوقوف على عيب التصرية ، وال يظهر خي

، وإن اختلفـا   )٤(كابن أيب هريرة  )٣(إال بعد ثالـث ، فكذلك خيار عيب 
يف كيفيتـه ، ووقع اضطراب يف حكاية قول أيب إسحاق منهم من حيكيـه  

ار أو كما حكيناه ، ومنهم من يقول عنه إن ثبتت التصرية قبل الثالث بـإقر 
ببينة اختار على الفور ، وإال كان عند انقضاء الثالث ؛ ألن احللبة واحللبتني 

عنه أن له الـرد ، إذا   )٦(وحكى املاوردي  )٥(ال يفيد العلم ، والثالث يفيده 
بعد الثالث وإذا قلنا بالثلث فابتداؤها مـن العقـد أو   ] ب٢٧٤/ل/ [اطلع 

لوجهان يف خيار الشرط ، ومقتضاه أن وغريه فيها ا )٧(التفرق ، قال الرافعي 
هنا أا من التفرق ؛ ألن قبل  )٨(أن األصح أا من العقد ، وصحح اجلوري 

                                                 
الثالث ليحصل لـه يقـني    وإمنا جعل له رسول اهللا : " ونقل قوله الروياين حيث قال )    ١( 

املراد بالثالث املذكور يف اخلرب : التصرية ، وهو اختيار ابن أيب هريرة ، وحكى أنه قال 
خيار الشرط ال يثبت إال بالشرط والرد بالعيب التصرية يكون عند العلم على ما ذكرنا ، 

لو أراد الرد قبل الثالث ليس له ؛ ألنه ال يعلم العيـب  : أيب إسحاق أنه قال وحكى عن 
بأقل من ثالثة أيام وإمنا حد ثالثة أيام هلذا املعىن ، ولو أراد الرد بعد الثالث ليس لـه ؛  

 " .ألنه ترك الرد بعد القدرة مع معرفة وإمنا له الرد عند انقضاء الثالث وهذا بعيد 
 ) .٦/٢٢٩(البحر  

 .ينظر اهلامش السابق )    ٢( 
 ) .١٢/٣٣(ينظر ما سبق وتكملة اموع )    ٣( 
 ) .١٢/٣٣(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٤( 
 ) .١٢/٣٩(تكملة اموع )    ٥( 
 ) .٦/٢٩٢(احلاوي )    ٦( 
 ) .٨/٣٣٤(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٧( 
 ) .١٢/٤٥(ه يف تكملة اموع ينظر قول. اجلوزي " ل " يف )    ٨( 
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باحللب وغريه ، وقال ابن املنـذر   )١(] التبسط [ التفرق اخليار هلما ، فيمتنع قبل 
بإثبات اخليار ثالثة أيام ابتداؤها بعد احللب وال أعلم ، قال هـذا غـريه    )٢(

فَهو بِخيرِ "  ه من جممـوع حديثني صحيحني ، أحدمها قوله ولعله أخذ
 )٥( ] )٤(ثالثـاً  [ فهو باخليار  واآلخر قوله  )٣( "النظَرينِ بعد أَنْ يحلبها 

وال جواب عنه إال أن حيمـل قولـه بعـد أن حيلبها على الغالب وأما  )٥(
فال  "لنظَرينِ بعد أَنْ يحلبها ثالثاً فَهو بِخيرِ ا"  )٦(احلديث الذي يف املهذب 

فال أعلمه إال يف كتب الفقهاء ، وكأنه مركب من املعىن وجيب تقديره فهو 
، وقال األصـحاب   خبري النظرين ثالثاً بعد أن حيلبها كما هو قول ابن املنذر

ى قول القاضي أيب حامد لو اطلع على التصرية بعد الثالث ، ليس لـه  ـعل
يثبت اخليار ثالثاً بالشرع ، فإذا اطلع : وهو مشكل وينبغي أن يقال الرد ، 

على  )٨(، وقد نص الشافعي  )٧(بعد الثالث ثبت على الفور ؛ ألن التصرية عيب 
أن التصرية عيب ، ونص على خيار الثالث ، وال تنايف بينهما فيجمع بينهما على 

، واملعىن  )٩(ل أيب حامد ، ولو اشتراها عاملاً بالتصرية يثبت له اخليار على قو
إال بثالث ، وممن  )١٠(] يف العادة [ فيه أن هذا العيب ال يوقف على حقيقته 

نص على ثبوت خيار الثالث مع العلم وعلى خيار الفور إذا مل يعلم إال بعد 

                                                 
 .التقسيط " ل " يف )    ١( 
 " .فمن اشترى مصراة فهو باخليار بعد احللب ثالثة أيام : " حيث قال )    ٢( 
 ) .١/٢٤٨(اإلقناع  

 .) ١(هامش ) ٧٣١ص() ٩(هامش ) ٧٣٠ص(سبق خترجيه )    ٣( 
 . ) ١٠( )٩(هامش ) ٧٣١ص(سبق خترجيه )    ٤( 
 " .ل " من  سقطت)    ٥( 
 )١٢/٣()    ٦. ( 
 ) .٣٧-١٢/٣٦(ينظر تكملة اموع )    ٧( 
 ) .٣(هامش ) ٧٣٢ص(ينظر ما سبق و) ٣/٦٠(األم )    ٨( 
 ) .١٢/٤٣(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٩( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ١٠( 



 

يف الوسيط أيضاً ، ذكر  )٢(والغزايل  )١(اجلوري والفوراين : الثالث كما قلته 
الثالث مع التردد قبلها ، فليكن هو املختار أما علـى  ذكر اختيار الفور بعد 

فمىت اطلع قبل الثالث أو بعدها اختار على الفـور ،   )٣(قول ابن أيب هريرة 
مل جيز ، ألنه مل :  )٤(ولو شرط يف املصراة خيار الثالث البائع ، قال اجلوري 

 .مل مينع من احللب ويضر بالشاة 

تدليس البائع ، والثـاين  : مها يف علة هذا اخليار وجهان أحد :فرع 
بنفسها فـإن   )٥(ضرر املشتري بإخالف ما ظنه يظهر أثرمها فيما لو حتفلت 
 )٦(] حالـا  [ ترك حلبها أياماً من غري شد ال عن قصد ، أو اتفق شـد  

 )٧(ا بنفسها ، هل يثبت اخليار ؟ وجهان أصحهما عند البغـوي  ـكحركته

                                                 
 ) .١٢/٤٥(ينظر قوهلما يف تكملة اموع )    ١( 
 " .إن اخليار على الفور إن عرف التصرية بعد ثالثة أيام : " فيه يقول و)    ٢( 
 ) .٢/١١٣(الوسيط  

 ) .١٢/٤٥(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٣( 
هكذا قاله اجلوري ، ووقفت عليه يف كتابه ، ونقله ابن الرفعة عنه ، : " وأضاف السبكي )    ٤( 

حللب وجواز التصرف ملن امللك له ، فإن ، وسكت عنه ، ولك أن تقول ، مل ال يكون ا
حكم بأن امللك للبائع ، وإال فللمشتري ، وال حيصل بذلك إضرار بالشاة ، نعـم يـؤدي إىل   

 " .إن امللك للبائع يف زمن اخليار ؛ ألن اللنب احلادث يكون له تبعاً للملك : حمظور على قولنها 
 ) .١٢/٤٦(تكملة اموع  

الشاة تركت حلبها حىت اجتمع اللنب يف ضرعها فهي حمفلة ، وكـأن   حتفلت من حفلت)    ٥( 
 .األصل حفلت لنب الشاة ؛ ألنه هو اموع فهي حمفل لبنها 

 .) ١/٤٠٨(؛ النهاية يف غريب احلديث واألثر ) ٥٥ص) (حفل/مادة(املصباح املنري  
 .أحالا " م " يف )    ٦( 
من البائع قصد إىل التصرية ، بل مل يتفـق حالـا ،    ولو مل يوجد: " ولذلك فهو يقول )    ٧( 

فاجتمع اللنب يف ضرعها ، أو ربط أجنيب ضرعها ، فثبت اخليار للمشتري ؛ على أصـح  
 " .الوجهني 

 ) .٣/٤٢٩(التهذيب  

رية
تص
يف ال

ار 
خلي
ة ا
عل

 



 

الثاين ، وتبعه عبد الغفار  )٢(وعند الغزايل  )١(ثبوته ، وبه قطع القاضي حسني 
وهو نظر إىل أنـه   )٥(] وبه قطع القاضي حسني [  )٤(يف حاويه  )٣(القزويين 

أنه خيار خلف واألول نظر إىل أنه خيار عيب وهو األصح ، ولـو تـرك   
صاحبها حلبها ثالثة أيام من غري شد األخالف لرياه املشتري فهو يف معـىن  

و أصرها غريه بغري إذنه فهو كما لو حتفلت بنفسها ولو الشد بال خالف ، ول
صرها صاحبها ، ال ألجل اخلديعـة مث نسيها حكى الشيخ تقي الدين ابـن  

/ مل أره صرحياً ، لكنـه يتخـرج    )٧(عن أصحابنا فيه خالفاً  )٦(دقيق العيد 

                                                 
 ) .١٢/٢٩(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ١( 
ألتان أو اجلارية أو لطخ الثـوب  ولو حتفلت الشاة بنفسها أو صرى ا: " ويف ذلك يقول )    ٢( 

 " .باملداد فحيالً ، أنه كاتب فال خيار له ؛ ألا ليست يف معىن النصوص 
 ) .٨/٣٣٣(الوجيز  

" عبد الغفار بن عبد الكرمي بن عبد الغفار القزويين ، الشيخ اإلمام جنم الـدين صـاحب   )    ٣( 
 .كتاب يف احلساب  وله أيضاً" اللباب املسمى بالعجاب " " احلاوي الصغري 

؛ الـدرر الكامنـة   ) ٤/٣٩٨(؛ طبقات الشافعية الكـربى  ) ٤/١٦٧(رآة اجلنان ـم 
 ) .١/٦٢٥(؛ كشف الظنون ) ٤/١٣٧(

 ) .١٢/٢٩(؛ تكملة اموع ) ب/١١٥(احلاوي الصغري )    ٤( 
 " .م " سقطت من )    ٥( 

-(....لوطي املصري ، أبو الفتح حممد بن علي بن وهب ، تقي الدين ، القشريي ، املنف)    ٦( 
" اإلملام يف أحاديث األحكام " عاملاً باملذهب املالكي والشافعي من مصنفاته ) هـ٧٠٢

 " .خمتصر ابن احلاجب " " شرح العمدة " 

؛ الفـتح املـبني   ) ٣٠٣ص(؛ أصول الفقه تارخيه ورجالـه  ) ٢/٢٤٤(فوات الوفيات  
)٢/١٠٦. ( 

و حتفلت الشاة بنفسها أو نسيها املالك بعد أن صراها ، ال ألجـل  فل: " ويف ذلك يقول )    ٧( 
اخلديعة ، فهل يثبت ذلك احلكم فيه خالف بني أصحاب الشافعي ، فمن نظر إىل املعىن 
أثبته ؛ ألن العيب مثبت للخيار وال يشترط فيه تدليس البائع ، ومن نظر إىل أن احلكـم  

حالـة   رحالة العمد ، فإن النهي إمنا يتباد املذكور خارج عن القياس خصه مبورده ، وهو
 " .العمد 

 ) .٢/٩١(أحكام األحكام  



 

 . )١(على العلتني ، والراجح ثبوت اخليار بالعيب ] أ٣٩/م[

صرية سواء قصد البيع أم ال ، للحديث وملا فيها من حترمي الت :فرع 
والتصرية ترك احللـب اليـومني    )٢(رر احليوان ، وممن نبه عليه املتويل ـض

وكانـت   )٤(] شـد  [ كـان أو بغري  )٣(] بشد ] [ أ٢٧٥/ل/ [والثالث 
تسـرح ،   )٦(] أرسـلتها  [  )٥(] إذا [ العرب ، تصر ضروع احللوبـات  

صراراً ، فإذا راحت حلت تلك األصرة ، وحلبت  ك الرباطـويسمون ذل
من مجع : من الربط ، والثاين : صر اإلبل ، وصراءها األول : فلذلك يقال 
والصحيح املشهور يف ال تصروا  –بالواو بدل الراء  –تصوية : اللنب ويقال 

     اإلبل أنه بضم التاء وواو بعد الراء ونصب اإلبل ، وحديث املصراة مشهور 
موقوفـاً يف   )٨(، وثبت أيضاً عـن ابـن مسـعود     )٧(رواية أيب هريرة من 

 .ومرفوعاً يف مستخرج اإلمساعيلي  )٩(البخـاري 

مل يعلـم بالتصريـة حتـى ثبت لبنها علـى احلـد    )١٠(]  فرع[ 

                                                 
 ) .١٢/٣٠(تكملة اموع )    ١( 
 .تتمة اإلبانة )    ٢( 
 .بسد " م " يف )    ٣( 
 .بسد " م " يف )    ٤( 
 .فإذا " م " يف )    ٥( 
 .أرسلها " م " يف )    ٦( 

 .) ١(هامش ) ٧٣١ص() ٩( هامش) ٧٣٠ص(سبق خترجيه )    ٧( 

 .من كبار علماء الصحابة ) هـ٣٢ت(عبد اهللا بن مسعود بن غافل ابن حبيب اهلذيل )    ٨( 

 ) .١٨٥ص(؛ الرياض املستطابة ) ١/٥٣٣(تقريب التهذيب  
النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل والبقـر والغـنم   : صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٩( 

 ) .٢/٦٣٨) (٢١٤٩(وكل حمفلة 
 " .ل " سقطت من )    ١٠( 
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التصرية به ، وصار ذلك عادة بتغري املرعى فاألصـح   )١(] أشعرت [ الذي 
فإن رد بعد تلف اللـنب رد  : له اخليار ، قال أن  )٢(عند القاضي أيب الطيب 

معها صاع متر للحديث ، وهو الصحيح املنصوص واتفق األصحاب علـى  
، ومل خيرجـوه علـى الـرد بعـد  )٣(جواز ردها بعد تلف اللنب للحديث 

، فإنه قال فيه وجه حكاه  )٥(املبيع إال ابن أيب الدم  )٤(] بعض [ بعـد تلف 
امتنع عليه رد الشاة قياساً على  )٦(] فتلف [ نب حكاه اإلمام أنه إذا حلب الل

على رد العبد القائم بعد تلف اآلخر وهذا الوجه مل أقف عليه يف النهايـة ،  
ولعله اشتبه بوجه حكاه اإلمام فيما إذا أراد ردها بعيب غري التصرية يتخرج 

 )٨(] بـه  [ ، والـذي قطـع    )٧(على تفريق الصفقة رواه الشيخ أبو علي 
عليه أن له ردها بالعيب ، ويرد بدل اللـنب   )٩(، ونص الشافعي األكثرون 

فيه خالف [ كالرد بالتصرية املنصوص عليه ، وأعلم أن اللنب يف غري املصراة 
إذا  )١٠(] هل يقابله قسط من الثمن ؟ والصحيح املقابلة ، أمـا يف املصـراة   
ل الغزايل ردها بالتصرية ، ال خالف فيه للحديث ، وإذا ردها بعيب آخر قا

: ال يقابله قسط مل يوجب زواله عيب البـاقي ، وإن قلنـا   : إن قلنا :  )١١(
يقابله قسط فال وجه ملخالفة احلديث ، فلرييد به جـواز التفريـق ووافـق    

                                                 
 .أسعرت " م " يف )    ١( 
 ) .١٢/٤٧(تكملة اموع : ينظر )    ٢( 
 ) .١٢/٤٨(تكملة اموع )    ٣( 
 " .ل " سقطت من )    ٤( 
 ) .١٢/٤٨(تكملة اموع )    ٥( 
 .وتلف " م " يف )    ٦( 
 ) .٦٨-١٢/٦٧(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٧( 
 " .ل " سقطت من )    ٨( 

 ) .٣/٥٩(األم )    ٩( 

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ١٠( 

 ) .١١٤-٢/١١٣(الوسيط )    ١١( 



 

الغزايل يف إثبات خالف يف أن لنب املصراة يقابله قسط أم ال ، فإن  )١(الرافعي 
هر ، ألن لنب املصراة مقصود ، فإن كان مأخوذاً من غري املصراة ، فالفرق ظا

وإن ثبت اخلالف املصراة فهو مصادم للحديث ، وهذه مسألة عرضـت ،  
مل يثبت ، وليس مـا نقلـه    )٢(واملقصود أن الوجه الذي حكاه ابن أيب الدم 

الغزايل والرافعي موافقاً ، وال شاهداً ، ويف ردها بعيب غري التصرية ، مأخذ 
أن من اشترى سلعة فعلم ا عيباً فرضي به مث  آخر غري تفريق الصفقة ، وهو

الصحيح املنصوص لـه  :  )٣(اطلع على عيب آخر ، هل له الرد به ؟ وجهان 
الرد ، وكذا لو اطلع على عيبني فرضى بأحدمها وأراد الـرد بـاآلخر ، وال   

قولني يف املصـراة ،   )٤(فرق يف ذلك بني املصراة وغريها ، وحكاها اجلوري 
نه يف غريها ، ال ترد خبالف املصراة ، فإن اللنب بدالً ، وكأنـه  وأشار إىل أ

ردها بعيب واحد ، وهذا املأخذ ضعيف ، ومأخذ تفريق الصفقة أقوى وهو 
ضعيف أيضاً باحلديث ، واحلديث يدل ، إما لكون اللنب يقابل بقسط ، وإما 

صـفقة  إنه ال يرد تفريعاً على تفريق ال: وحيث قلنا لكون الصفقة تفرق ، 
ابـن  ] ب٣٩/م[جيب األرش والتمر الواجب من متر البلد الوسط نقله أمحد 

/ ، وإذا أعوز التمر فقيمته وفيهـا   )٦(املصري عن نص الشافعي  )٥(بشرى 

                                                 

 ) .٨/٣٣٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ١( 
 ) .٧٣٨ص(يقصد ما سبق )    ٢( 
ب آخر فله الـرد ال  وعلى ذلك إن كان بعد العقد علم بالتصرية ورضى مث وقف على عي)    ٣( 

خيتلف أصحابنا فيه ، ويرد معها صاعاً من متر وإن كان علمه بالتصرية مع العقد مث وقف 
على عيب آخر فوجهان ابن أيب هريرة من تفريق الصفقة فتحصلنا يف هذه املسألة علـى  

 .ثالث طرق ، ويف الرونق جزم بردها 
 ) .١٢/٦٩(تكملة اموع  

 ) .١٢/٦٨(كملة اموع ينظر قوله يف ت)    ٤( 

 .حبثت عن ترمجته ومل أجدها بعد طول حبث )    ٥( 

 ) .١٢/٦٨(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٦( 
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أحدمها فقيمته أقرب بـالد رد   )١(وجهان حكامها املاوردي ] ب٢٧٥/ل[
ينـة ومل يـذكر   قيمته باملد: التمر إليه والنص املذكـور شاهد له ، والثاين 

غريه ، ولو ردها قبل احللب حيث جوزناه ، فال يرد معها شيئاً ،  )٢(الرافعي 
[ ، ويرد قيمتها ولـو   )٣(ولو تلفت الشاة كلها تعني األرش وقال أبو ثور 

 )٥(أقف ألصحابنا على نقل ، لكن نقل ابـن قدامـة   املصراة مل  )٤(] تعددت 

وقيلَ يكْفـي  ( قال . كل مصراة صاع تعدد الصاع ل )٦(احلنبلي عن الشافعي 
 قُوت اع١٠(واالصـطخري   )٩(وابن أيب هريـرة   )٨(قاله ابن سريج )٧( )ص( 

                                                 

 ) .٦/٢٩٢(احلاوي )    ١( 
 ) .٨/٣٣٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٢( 
 ) .١٢/٦٩(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٣( 
 " .م " طمس يف )    ٤( 
موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد اهللا املقدسي ، أبو حممد )    ٥( 

قدم دمشق مع أهله وله عشر سنني ، فقرأ القرآن وحفظ خمتصر ) هـ٦٢٠-٥٤١(حممد 
روضة النـاظر  " " املغين يف شرح اخلرقي " اخلرقي ، كان إماماً يف الفنون من مصنفاته 

 " .تحابني يف اهللا امل" " وجنة املناظر 
 ) .٢/١٣٢(؛ ذيل طبقات احلنابلة ) ٣٧٣-٢/٣٦١(املنهج األمحد  

إذا اشترى مصراتني أو أكثر يف عقد واحد فردهن رد مع كـل  : " حيث قال ابن قدامة )    ٦( 
 " .مصراة صاعاً ، وذا قال الشافعي 

 ) .٤/٢٥٦(املغين  
 ) .٢/٨٤(املنهاج )    ٧( 

 ) .١٢/٤٨(ه يف املهذب ينظر قول)    ٨( 

حيث نسبه احملاملي والشيخ أبو حامد يف تعليق البندنيجي عنه إىل ابن أيب هريـرة وهـو   )    ٩( 
 .غريب 

 ) .١٢/٤٩(تكملة اموع  
وقد نسب املاوردي لالصطخري ذلك ، بأن يعطى صاعاً من غالب قوت بلده ، اعتباراً )    ١٠( 

 .بزكاة الفطر 
 ) .٦/٢٩٢(احلاوي  



 

حمل هذا إذا عدم التمر ، واملشهور جريانه مع  )١(وابن سلمة ، وجعل اجلوري
مع وجوده ، مث نقل األكثرون تفريعـاً عليه ، أن املعترب يف كل بلد غالـب  

ال خيتلف املذهب أنه لو رد التمر جاز ، وأنه لـو رد  :  تويلقوته ، وقال امل
بدله شيئاً آخر ؛ كاحلنطة والشعري ، هل جيوز ، وجيرب البائع على قبولـه ؟  

مـن  : ، ومن النقلني يأيت ثالثة أوجه ، وقيـل   )٢(ووافقه الرافعي : وجهان 
جيوز : قيل ط ، ويتعدى هنا إىل اإلق لكن ال: األقوات املزكاة ، قال اإلمام 

، وهذه األوجه األربعة ضعيفة سواء ل اللنب أو قيمته إذا أعوز املثلأن يرد مث
قلنا بالتخري أو باعتبار الغالب ؛ لنص احلديث على التمـر ، وإذا جوزنـا   
اإلخراج من القوت الغالب فعدل إىل األعلى جاز ، وإن عدل إىل دونـه مل  

 )٣(ات ـاس املضمونـنب علـى قيجيري يف الل: جيز ، إال بالتراضي ، وقيل 

وده ، وأعلم أن القول ـد وجـاء به رده عنـو ضعيف مثرة االقتضـوه )٣(
،  )٤(القول بتعني التمر الذي صححناه نقله األصحاب علـى أيب إسـحاق   

ونقلوا عنه أنه إذا عدل إىل قوت أعلى منه أجزأه ومقتضاه أنه إذا عدل عـن  
ة االقتيات كما هو األصح يف صدقة التمر إىل احلنطة وهي أعلى اعتباراً بزياد

                                                 
فكان ابن سريج وابـن  : حيث نسبة اجلوري ملا تكلم يف مسألة اجلارية إىل ابن سلمة قال )    ١( 

 .مسلمة يرو أا مع صاع من أقرب قوت البلد 

 ) .١٢/٤٩(تكملة اموع  

حىت لو عدل إىل مثل اللنب أو إىل قيمته عند أعواز املثل أجرب البـائع  : " ويف ذلك يقول )    ٢( 
 " .اعتباراً بسائر املتلفات  على القبول

 ) .٨/٣٣٠(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 ) .١٢/٥٢(تكملة اموع )    ٣( 

وممن صحح هذا الوجه الشيخ أبو حممد يف السلسلة ، وممن نسبه إىل أيب إسـحاق كمـا   )    ٤( 
 .نسبه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب واملاوردي وابن الصباغ 

 ) .١٢/٥٣(؛ تكملة اموع ) ٦/٢٩٢(ي ينظر احلاو 



 

، جيوز فالقول بتعني التمر على اإلطالق قل مـن نقلـه ، وإمنـا     )١(الفطر 
، وأما من يعتمد  )٢(اعتمدت أنا يف تصحيحه على احلديث ، ونص الشافعي 

يف هـذه   )٣(] إثباتـه  [ م األصحاب فيحتاج إىل يف التصحيح موافقة معظ
يه وال يلزم من العدول إىل األعلى يف صـدقة  املسألة ومل أقف على ما يقتض

،  )٥(اخللـة   )٤(] شـد  [ الفطر العدول إليه هنا ؛ ألن املقصـود هنـاك   
[ وإمنـا محـل    )٦(واملقصـود هنـا قطـع النـزاع مـع ضـرب تعبد 

 اخلالف هنا رواية أيب داود عن ابن عمر أن الـنيب   )٧(] األصحاب على 
لَةً فَهو بِالْخيارِ ثَالَثَةَ أَيامٍ ، فَإِنْ ردها رد معها مثْـلَ  من ابتاع محفَ" : قال 

إذا  )١(وهو حديث ضعيف قال ابن حزم الظاهري  )٨( "أَو مثْلَي لَبنها قَمحاً 
                                                 

ألن املذهب عند الشافعية أنه لو عدل عن قوت البلد إىل قوت أعلى ، فإن كـان قوتـه   )    ١( 
إن كـان  : الشعري ، فأخرج احلنطة ، جاز وزاد خرياً ، وإن عدل إىل شيء دونه ؛ مثل 

؛ فأخرج حنطة أو شعرياً وإن كان قوم متراً . ال جيوز  –قوته احلنطة ، فأخرج الشعري 
جاز على األصح ؛ ألنه أبلغ يف االفتيات ، وإن كان قوم حنطة ، وشعرياً ، فأخرج  –

 .متراً مل جيز ، على األصح 

 ) .٣/١٢٨(التهذيب  

ويرد معها صاعاً من متر مثناً للنب التصرية ، وال يرد اللـنب احلـادث يف   : " حيـث قال )    ٢( 
 " .ملكه 

 ) .١١٧ص(زين خمتصر امل 
 .بيانه " ل " يف )    ٣( 
 .سد " م " يف )    ٤( 
 .اخلَلة بالفتح الفقر واحلاجة )    ٥( 
 ) .٦٩ص) (خل/مادة(املصباح املنري  

 ) .٢/٨٠(مغين احملتاج )    ٦( 
 " .ل " سقطت من )    ٧( 

) ٣٤٣٨( من اشترى مصراة فكرههـا ، رقـم  : سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، باب )    ٨( 
) ٢٢٤٠(بيـع املصـراة ، رقـم    : ؛ سنن ابن ماجة ، كتاب البيوع ، باب ) ٤/١٦٢(
 " .وليس إسناده بذاك : " وقال اخلطايب ) . ٣/٦١(



 

ـ   اً ـإذا رد الشاة والصاع يرد أيضاً اللنب إن كان باقياً ومثله إن كـان تالف
" ، ولفـظ احلـديث يف    )٢(لب ال احمللوب اع يف مقابلة احلـل الصـوجع

 . )٣(رواه البخاري " حلْبتها صاع من تمرٍ 

لو تراضيا على إبدال التمر بغريه جاز مطعوماً كان أو نقداً ،  :فرع 
وحكى ابــن  [ ال جيوز ؛ ألنه بيع الطعام قبل قبضه :  )٤(وقال ابن املنذر 

                                                                                                                        
فيه مجيع بن عمري ، قال ابن منري ، هو من أكذب الناس وقـال ابـن   : " وقال املنذري  

 .كان رافضياً يضع احلديث : حبان 

 ) .٥/٨٩(خمتصر املنذري  ؛) ٥/٨٩(معامل السنن  

كـان شـافعي   ) هـ٤٥٦-٣٨٤(علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ، أبو حممد الظاهري )    ١( 
اإلحكـام ألصـول   " املذهب يف أول أمره ، وكان متقناً يف علوم مجة ، من مصـنفاته  

 " .طوق احلمامة " " الفصل يف امللل والنحل " " األحكام 

؛ األعـالم  ) ٣/١٣(؛ وفيـات األعيـان   ) ٢/٤١٥( ؛ الصلة) ٤٠٣ص(بغية امللتمس  
 ) .١٧٥ص(؛ أصول الفقه تارخيه ورجاله ) ١/٢٥٥(؛ الفتح املبني ) ٥/٥٩(

فإن كان اللنب الذي يف ضرعها يوم اشتراها حاضراً رده كمـا هـو   : " ويف ذلك يقول )    ٢( 
ن قد خمضه أو عقده مثله ، وإن كا اً أو حامضاً ، فإن كان قد استهلكه رد معها لبناًبحلي

رده ، فإن نقص عن قيمته لبناً رد ما بني النقص والتمام ؛ ألنه لنب البائع وليس عليه رد 
 " .ما حدث من اللنب يف كوا عنده ، ألنه حدث يف ماله فهو له 

 ) .٩/٦٦(احمللى  

قـر والغـنم   النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل والب: صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب )    ٣( 
 ) . ٢/٦٣٨) (٢١٥١(وكل حمفلة ، رقم 

ها ، وإِنْ سخطَها فَفـي  رضيها أَمسكَ منِ اشترى غَنماً مصراةً فَاحتلَبها ، فَإِنْ" بلفظ  
 . "حلبتها صاع من تمرٍ 

، ال جيـوز أن   إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ، ورد معها صاعاً من متر: " حيث قال )    ٤( 
 " .يرد غري ذلك 

 ) .١/٢٤٨(اإلقناع  
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هني فيحتمل أن خيصه بالطعام ، وحيتمل أن يف إبدال التمر بالرب وج )١(] كج 
ـ  ـذ ابن املنـيعمم املأخ ام ـذر ، أو املأخذ آخر وهو األقـرب ، والطع

ـ ـوز بيعـبغري السلم إذا كان حاالً جي )٢(الثابت يف الذمة  ان ـه ، وإن ك
على أن هذا لـيس مـن    )٣(فيمتنع نص عليه الشافعي ] أ٢٧٦/ل/ [مؤجالً 

يء ، وإمنا التمر أقيم مقام اللنب الذي تعـذر رده  يف ش] أ٤٠/م/ [االعتياض 
فإن اختار املشتري ضمه إىل املصراة وردمها ، وإال فال وال شيء يف ذمته ولو 

وهلذا مل " ورد معها " أراد الرد وبقى التمر يف ذمته فاحلديث ميتنع منه لقوله 
ر د العبدين ، وإذا كان كذلك فأما أن يعف مع التمـرج على رد أحـيتخ
، وأمـا أن يقـول أن املقصود ما تقدم مقام الغائب فأي شيء )٤(]تعبداً [ 

، ولو تراضيا على رد اللنب احمللوب عند بقائـه قـال    )٥(تراضيا عليه جاز 
يسمح بذلك ، ولـو   )٧(جيوز بال خالف ، وما أظن ابن املنذر :  )٦(الرافعي 

، وحيتمـل   )٨(سبق  تراضيا على الرد بغري شيء معها فيحتمل أن يكون كما
 . أن ميتنع بناء على منع تفريق الصفقة شرعاً

اشترى مصراة بصاع متر مث ردها رد معها صاعاً من متـر ،   :فرع 

                                                 
 " .م " تكرار شطب يف )    ١( 
 ) .١٢/٦٠(تكملة اموع )    ٢( 
ومن كان له على رجل طعام حال من غري بيع فال بأس أن يأخذ به شـيئاً  : " حيث قال )    ٣( 

 " .من غري صنفه إذا تقابضا من قبل أن يتفرقا 
 ) .٣/٦٦(األم  

 .بعيداً " ل " يف )    ٤( 
 .بناء على قوله السابق باملنع )    ٥( 
فأما إذا تراضيا على غري التمر من قوت أو غريه أو علـى رد اللـنب   : " ويف ذلك يقول )    ٦( 

 " .احمللوب عند بقائه جاز بال خالف 
 ) .٨/٣٣٥(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .ملنع يقصد فيما سبق عنه بالقول با)    ٧( 

 .من القول باجلواز فيما إذا تراضيا على رد اللنب ، أو رد غري التمر )    ٨( 



 

إال أنه سؤ تـدبري يقتضـي   :  )٢(؛ ألنه فسخ قال املتويل  )١(وليس ذلك رباً 
فينبغـي أن ميتنع الرد على وجه كما إذا صـارف دراهـم   : احلجر ، قلت 

، قـال   )٣(جبواز التفريـق  : نري ، وظهر ببعض الدراهم خشونة ، وقلنا بدنا
يشعر مبنع  )٤(يعدل إىل قول القسط ، وكالم القاضي أبو الطيب : األكثرون 

: مبنع الرد على قول اإلجازة بالكل ؛ ألنه سفه ، فإن صح جامله هنا ، وقيل 
يردهـا وال  : وقيل ،  )٦(؛ كمسألة احللي  )٥(يرد املصراة ، وقيمة اللنب نقداً 

 )٨(يرد من الصاع بقدر نقص التصرية من الثمن : ل ـ، وقي )٧(ا ـشيء معه

إلطالق اخلـرب   )٩( )واَألصح أَنَّ الصاع الَ يختلف بِكَثْرة اللَّبنِ ( قال .  )٨(
يتقدر بقدر اللنب لرواية : ، والثاين  )١(، وهذا نصه يف األم  )١٠(وقطعاً للرتاع 

                                                 

 ) .٦/٢٩٢(احلاوي )    ١( 

 ) .أ/٦٧(تتمة اإلبانة )    ٢( 

 ) .٣٤٧ص(قد مرت هذه املسألة )    ٣( 

 ) .١٢/٧٦(تكملة اموع : ينظر )    ٤( 
على ما إذا اشترى حلياً مبثله من الـذهب مث  وهذا القول قال به اجلوري حيث قاس ذلك )    ٥( 

 .وجد به عيباً وحدث عنده عيب 
 ) .١٢/٧٦(تكملة اموع  

 ) .٦١٩ص(بق يف س)    ٦( 
 .وهذا القول قال به ابن أيب هريرة )    ٧( 
 ) .١٢/٧٦(تكملة اموع  

الـرد اسـتدراك   حبيث يرد من الصاع بقـدر نقص التصرية من الثمن ، ألن املتبقي من )    ٨( 
عشرة دراهـم ، قومـت   : النقص ، فعلى هذا تقوم الشاة لو مل تكن مصراة ، فإذا قيل 

وهي مصراة ، فإذا قيل مثانية دراهم ، علم أن نقص التصرية هي اخلمس ، فريد املشتري 
 .به  تراهاشمعها مخس الصاع الذي ا

 ) .٦/٢٩٣(احلاوي  

 ) .٢/٨٥(املنهاج )    ٩( 

 ) .٢/٨٥(احملتاج مغين )    ١٠( 
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وحلمـل األمـر    )٢( "حاً ما قَنهبلَ يلَثْم وأَ لَثْم" مر اليت فيها لرواية ابن ع
بالصاع على أنه كان يف وقت علم أنه قدره ، فينظر قيمة اللـنب فيـؤدي   

وقد سوى يف احلـديث   )٣(بقدرها زاد على الصاع أو نقص ، وهو ضعيف 
حممد وغريه  بني اإلبل والغنم مع اختالف ألباا وهذا الوجه حكاه الشيخ أبو

مث منهم من خصه مبا إذا زادت قيمة الصاع على نص :  )٥(، قال الرافعي  )٤(
اة وقطع بوجوب الصاع إذا نقصت عن النصف ، ومنهـم مـن ـقيمة الش

تعترب القيمة الوسط للتمـر  :  )٦(ومىت قلنا بالثاين قال اإلمام : أطلقه ، قال 
، فإذا كان اللنب عشر الشــاة  باحلجاز ، وقيمة مثل ذلك احليوان باحلجاز 

وهذا كالم عجيب ؛ ألنه : مثالً أوجبنا من الصاع عشر قيمة الشاة ، قلت 
مفرع على الوجه الثاين ، وهو أن الواجب يتقدر بقدر اللنب ، وصدر هـذا 
التفريع يقتضي اعتبار التمر واحليوان ، وآخره يقتضي نسبة اللنب من احليوان 

إنا مل نر إجياب الصاع نعترب قيمة التمر : اله اإلمام وهو غري سليم ، والذي ق
واحليوان ، فإذا فعلنا جرى األمر يف املعدول على احلد املطلوب ، وهذا فيـه  
احتمال يثبت ما يف الوسط أنا نقوم شاة وسطاً وصـاعاً وسـطاً يف أكثـر    

 هو عشر الشاة مثالً أوجبنا من التمر ما هو قيمته عشـر : األحوال فإذا قيل 

                                                                                                                        

ألن اخليار حىت يعلم أا مصراة طال ذلك أو قصر كما يكون له اخليـار يف العيـب إذا   )    ١( 
 .علمه

 ) .٣/٦٠(األم  
 .) ١(هامش ) ٧٤٣ص(سبق خترجيه )    ٢( 
 .) ١(هامش ) ٧٤٣ص(سبق بيان ضعفه )    ٣( 
 .منهم الفوراين والقاضي حسني من اخلراسانيني )    ٤( 
 ) .١٢/٥٨(ملة اموع تك 

 ) .٨/٣٣٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٥( 
 .ينظر قوله يف املصدر السابق نفس الصفحة )    ٦( 



 

، وليس فيه اعتبـار   )٢(ابن عبد السالم  )١(الشاة ، وعلى هذا املعىن اختصره 
، والـذي   )٣(اللنب أوالً ، وال أخراً واإلمام نقل الوجه املذكور عن العراقيني 

أو ] ب٢٧٦/ل/ [يف كتب العراقيني أنه إذا كانت قيمة الصاع بقيمة الشاة 
از لئال حيصل للبائع الشـاة  جيب قيمة صاع باحلج )٤(أكثر قال أبو إسحاق 

وبدهلا ، ومنهم من حيكيه فيما إذا زاد على نصفها ، ومنهم من حيكيه فيمـا  
، واتفقـوا إذا   )٥(ومل ينظر إىل اللنب أصـالً  ] ب٤٠/م/[إذا ساوى نصفها 

ـ  ـنق ـ ـص عن النصف أن الواجب الصـاع فالوج ـ ـه ال در ـذي يق
العراق ، ومل أقف  ةـه يف طريقـر لـن ، ال ذكـدر اللبـب بقـالواج

، )٦(يألحد تفريعاً عليه على اعتبار قيمة احليوان أو بعضه ، إال ما قاله الرافع

                                                 
حيث قال ذلك يف اختصاره للنهاية أنه يعترب قيمة تلك املصراة باحلجاز والقيمة املتوسطة )    ١( 

 .للتمر باحلجاز فتجب من التمر ذه النسبة 
 ) .١٢/٧٤(اموع تكملة  

عبد العزيز بن عبد السالم بن القاسم بن احلسن بن حممد ، الشيخ عز الدين بـن عبـد   )    ٢( 
شيخ املذهب ، لـه  ) هـ٦٦٠ -هـ٥٧٨(لمي الدمشقي الشافعي السالم أبو حممد الس

بـرع يف  " القواعد الكربى والصغرى " " اختصار النهاية " " التفسري " مصنفات منها 
 .الشافعي املذهب 

 ) . ١٣/٢٧٤(؛ البداية والنهاية ) ٤/٣٥٤(طبقات الشافعية الكربى  
 ) .١٢/٧٤(تكملة اموع )    ٣( 
 ) .١٢/٧٠(ينظر قوله يف املهذب )    ٤( 
 .واملقصود به أبو إسحاق املروزي  

 ) .٧١-١٢/٧٠(ينظر تكملة اموع )    ٥( 
على الصاع وقد ينقص ، مث منهم من خص هـذا  قد يزداد الواجب : " ويف ذلك يقول )    ٦( 

الوجه مبا إذا زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة ، وقطع بوجوب الصاع فيما إذا 
نقصت عن النصف ، ومنهم من أطلقه إطالقاً ، ومىت قلنا بالوجه الثاين فقد قال اإلمـام  

جاز فإذا كـان اللـنب   يعترب القيمة الوسط للتمر باحلجاز ، وقيمة مثل ذلك احليوان باحل
 =" .عشر الشاة مثالً أوجبنا من الصاع عشر قيمة الشاة 

  ) .٨/٣٣٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع = 



 

يف طريقة العراق باعتبار احليوان أو بعضه وال ينظر إىل  )١(] الثاين [ والوجه 
اللنب فاجلمع بينهما ال أعلم من قال به ، وأيضاً فمنقول العراقيني العدول إىل 

يـب وال  تقول ذلك الوجه أن الواجب من التمر ، فال ميكن الترالقيمة ، ومن
األصح وجـوب الصـاع   : اء أحدمها على اآلخر ، والصواب أن يقال ـبن

إن كان قدر نصف الشاة أو أكثر وجبت قيمته باحلجـاز ،  : مطلقاً ، وقيل 
جيب من جنس : جيب من جنس الصاع بقدر قيمة اللنب مطلقاً وقيل : وقيل 

: ر قيمة اللنب ، إذا زادت قيمة الصاع على نصف الشاة ، وقيل الصاع بقد
ـ ـن الشـه مـدر نسبتـاع بقـن الصـب مـجي ـ ـاة ، وأم ة ـا نسب
ـ ـذا اخلبـد ، وهـه أحـل بـم يقـاة فلـن الشـن مـاللب ه ـط كل
ن وجه ضعيف وما ذكروه من احلجاز املراد به املدينة على مـا  ـأ عـنش

عواز وجه آخر باعتبار أقرب البالد ، وال امتنـاع  يف األ )٣(، وسبق  )٢(سبق 
وأَنَّ خيارها الَ يختص بِالنعمِ ، بلْ يعم كُلَّ مأْكُولٍ والْجارِيةَ ، ( هنا قال له 

املنصوص عليه اإلبل  )٥( )والَ يرد معها شيئاً وفي الْجارِية وجه  )٤(واَألتانَ 
واتفقوا على ثبوت حكمها يف البقر ، واختلـف النقـل عـن     اإلبل والغنم

بـأن ثبوتـه يف البقـر     )٢(] يشعر [  )١(فيه ، وكالم الشافعي  )٦(الظاهرية 
                                                 

 .الذي " ل " يف )    ١( 
 ) .٣٣٥ص(سبق )    ٢( 
وهو ما ذكره القاضي أبو الطيب مع أن احلجاز يشمل مكة واملدينة واليمامة وحمالفيهـا   

من أطلق احلجاز أراد املدينة ، ألن اخلرب ورد : وقال ابن الرفعة  كما فسره األصحاب ،
 .فيها 

 ) .١٢/٧٤(تكملة اموع  
 . ) ٧٤٠ص(سبق )    ٣( 
 .أتانة ، ومجع القلة آتن : وال يقال : األتان األنثى من احلمري ، قال ابن السكيت )    ٤( 
 ) .١ص) (أتن/مادة(املصباح املنري  

 ) .٢/٨٥(املنهاج )    ٥( 
وما جاء عنهم ثبوا يف مجيع احليوانات وإن كان هلم كالم طويل يف الشاة ، فيدخل البقر )    ٦( 

 =.البقر يف عموم قوهلم 
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مـن اشتــرى   " : ؛ لقوله )٣(بالقياس وبعض األصحاب جيعله بالنص 
 )٥( "من اشـترى شـاةً مصـراةً    " لكن يف رواية أخرى  )٤( "مصـراةً 

] وتعيني [ والروايتان صحيحتان ، فإن كان احلديث واحد فاحلكم للزيادة ، 
القياس وإن كانا حديثني فيقوى القول بعموم النص ، ويتعد القول بـأن   )٦(

ـ ـع لثبـمفهوم أحدمها خيصص اآلخر يف هذا املوض ـ ـوت احلك ي ـم ف
ـ ـول هــاإلبل ، وتعديه إىل سائر املأكـ ـ ـو الصحي الف ـح ، واخل

التصرية فيها ليست  )١(] أن [ ل ـة قيـ، واجلاري )٧(اوي ـي احلـه فـيف
                                                                                                                        

 ) .٩/٧٠(احمللى : ينظر = 
والعلم حييط أن ألبان اإلبل والغنم خمتلفة يف الكثرة واألمثان ، فجعـل  : " حيث قال املزين )    ١( 

 " .وكذلك البقر ) قال ( حداً صاعاً من متر بدهلا مثناً وا النيب 
 ) .١١٧ص(خمتصر املزين  

 .مشعر " م " يف )    ٢( 
واتفق الشافعية على إثبات احلكم يف البقر إما بالنص وإما بالقياس فإن القياس فيها ظـاهر  )    ٣( 

 .جلي وهي يف معىن اإلبل والغنم ، فلذلك اتفقوا على ثبوت احلكم فيها 
 ١٢/٨٤(موع تكملة ا. ( 

ما جاء يف املصراة ، رقـم  : حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، أبواب البيوع ، باب )    ٤( 
 ؛ وقال الترمذي ويف الباب من أنس ورجل من أصحاب النيب ) ٤/٣٨١) (١٢٦٩(

وقال فيه هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا احلديث عنـد  ) ١٢٧٠(وبرقم 
 .أصحابنا 

 .من البحث ) ١(هامش ) ٧٣٢ص(و ) ٩(هامش ) ٧٣١ص(سبق خترجيه  )   ٥( 
 .ويعترب " م " يف )    ٦( 
وحكم التصرية يف اإلبل والبقر والغنم سواء ، ألن التصـرية يف  : " حيث قال املاوردي )    ٧( 

اإلبل والغنم دليل على أن ما بينهما ال حق ما ، وألن البقر من مجلة النعم اليت تقصـد  
 .اا ، وأن هذه الثالثة إن ردها بالتصرية رد معها صاعاً بدالً من لنب التصرية ألب

 : فأما التصرية يف غري اإلبل والبقر والغنم ، فهل يكون عيباً يوجب الرد ؟ على وجهني  
 .ليس بعيب ؛ ألن األلبان ال يقصد غالباً إال من النعم  هإن: وهو قول البصريني : أحدمها  
إن التصرية يف كل حيوان عيب ، ألن يف كثرة ألباا نفعاً : وهو قول البغداديني : الثاين  

 " .وغرضاً 
 ) .٦/٢٩٣(احلاوي  



 

بعيب فال رد ، وال أرش ، والصحيح أا عيب ، وعلى هذا يتعني األرش ؛ 
؛  )٢(ألنه ال ميكن ردها مع بدل اللنب ؛ ألن لبنـها ال يقصـد وال بدونـه    

يب حـادث إلسقاط حق البائع من لبنها بغري بدل ، ومنهم من علله بأنه ع
ترد وال يـرد  : ، وقيل  )٣(ترد ويرد معها صاعاً : حبلبها عند املشتري وقيل 
، وصحح القاضي أبو الطيب أنه يرد بدله وهو  )٤(بدل اللنب وهو الصحيح 

مردود بنص الشافعي على أنه لو باع جارية ذات لنب بلنب أدمية جاز ، ولو 
اخليـل   )٦(] ألبان [ حكم :  )٥(قال املاوردي كان لبنها يقابل بقسط ملا جاز 

وإذا أثبتنا اخليار يف اجلارية بأن قدرنا التمر بقيمة اللنب : حكم اجلارية قال اإلمام 
قيمة مل جيب شيء ، وإن أوجبنا الصاع فهنـا   )٧(] اجلارية [ ، فلم يكن للنب 

/ وإن كان له قيمة فهل يبدل بالصـاع أو بقيمتـه مـن متـر     : وجهان 

                                                                                                                        

 " .م " وهامش " ل " يف صلب )    ١( 

لو اشترى أمه فبانت مصراة ، فأراد ردها بالتصرية ، فهـل  : " ويف ذلك يقول املاوردي )    ٢( 
 :ر بدالً من لنب التصرية ؟ على وجهني يلزمه أن يرد معها صاعاً من مت

 .يرد معها صاعاً من متر ، لعموم اخلرب : أحدمها  

ال يلزمه ذلك ، ألن ألبان اإلماء غري مقصودة ، بل احلضانة مقصودة ، واللـنب  : الثاين  
 .تبع

 ) .٦/٢٩٣(احلاوي  

 .ي ن سريج وابن سلمة فيما حكاه اجلوروهو قول اب)    ٣( 

 ) .١٢/٨٦(وع تكملة ام 

 .وهو ما نص عليه الشريازي ؛ ألن لنب اجلارية ال يباع وال يقصد بالعوض )    ٤( 
 ) .١٢/٨٤(املهذب  

 ) .٦/٢٦٣(احلاوي )    ٥( 
 .أتان " ل " يف )    ٦( 
 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ٧( 



 

لبنها  )١(وأما األتان فقال االصطخري : وت آخر ؟ وجهان أو ق] أ٢٧٧/ل[
يردها بدل ويرد اللنب كالشـاة ،   )٢(طاهر ، فعلى هذا قال صاحب املهذب 

يردها وال يرد معها شيئاً ، : واملذهب املنصوص أنه خبس وعلى هذا قيـل 
 .وهو الصحيح 

بنـاء  ال يردها وال شيء له : ال يردها ويأخذ األرش ، وقيل : وقيل 
، والصحيح أـا عيـب ،   ] أ٤١/م/ [على أن التصرية فيها ليست بعيب 

وينبغي جريان اخلالف أيضاً على القول بطهارة لبنها كاجلارية ملا سبق عـن  
من إحلاق الفرس باجلارية لكن صاحب املهذب يرى القطع بأن  )٣(املاوردي 

 بـرد طهارته ، لنب األتان مقصود خبالف اجلارية ، فلذلك قطع على القول ب
، وال  )٤(بدله والصحيح أن لبنها مقصود ؛ لتربية الولد فلذلك يثبت اخليار 

يقصد باألعواض عادة ، وإن كان جيوز بيعه على القول بطهارته ، فلذلك ال 
، ويف األتان بعلة أخرى وهي النجاسـة ، وقـول    )٥(جيب رد بدله فيهما 

                                                 
ثبت له الرد ألجله ، ألن . .وإن اشترى أتاناً فوجدها مصراة : " ويف ذلك يقول العمراين )    ١( 

وهل يرد بدل اللنب ؟ إن قلنا بقول أيب سعيد االصطخري ، .. لبنها يقصد لتربية اجلحش 
 " .وأن لبنها طاهر لزمه أن يرد معها صاعاً 

 ) .٨/٣٣٦(؛ وينظر فتح العزيز مطبوع مع اموع ) ٢٧٤-٥/٢٧٣(البيان  
، فإن قلنا بقول االصطخري أن لبنها طاهر ردهـا   وإن اشترى أتاناً مصراة: " حيث قال )    ٢( 

) أحدمها ( إنه جنس ، ففيه وجهان : ورد معها بدل اللنب كالشاة ، وإن قلنا باملنصوص 
ميسكها ويأخذ ) والثاين ( أنه يردها وال يرد بدل اللنب ؛ ألنه ال قيمة له فال يقابل ببدل 

بدل له وال ردها من غري بدل ملا فيه من األرش ؛ ألنه ال ميكن ردها مع البدل ؛ ألنه ال 
 ناتلبنها وال إمساكها بالثمن ؛ ألنه مل يبذل الثمن إال لتسليم له األ نإسقاط حق البائع م

 " .مع اللنب ومل تسلم فوجب أن متسك ويأخذ األرش 
 ) .١٢/٨٨(املهذب  

 ) .٧٥٠ص(سبق )    ٣( 
 ) .١٢/٨٤(املهذب )    ٤( 
 :هل يرد اللنب ؟ فيه وجهان : " العمراين ويف ذلك يقول )    ٥( 
 .يرد معها صاعاً ، كما قلنا يف الشاة والبقرة : أحدمها  



 

ويرد معها صاعاً كالشـاة   )٢(] أي يردها [ ، ويف اجلارية وجه  )١(املصنف 
وقد تقـدم ذكـر بقية األوجه ، وبني لك أن يف اجلارية واألتـان أربعـة   

الرد مع ] منع [ وجوب األرش يف األتان وال  )٤(، ومل حيك الرافعي  )٣(أوجه 
 .عدم األرش يف اجلارية 

يف أصل املسألة لو كان لنب الشاة باقياً ، وأراد رده فهل جيرب  :فرع 
البائع على أخـذه ؟ إن كان قد تغري فال ، وإن مل يتغري فوجهان أصـحهما  

إن :  )٦(، وإذا قلنا للمشتري رد اللنب فهل جيب عليه ؟ قال املتـويل   )٥(ال 
كان أمسكها زمانـاً حيدث يف مثله لنب فال ، وإن حلبها عقيب الشراء فنعم 

يـده ، وكـل هـذه     إذا أراد الفسخ ، وليس له رد البدل ؛ ألن حقه يف[ 
                                                                                                                        

 =" .ال يرد معها شيئاً ، ألن لنب اجلواري غري مقصود يف األعواض : الثاين  
 ) .٥/٢٧٣(البيان = 

 ) .٧٤٨ص(كما سبق يف املنهاج )    ١( 
 " .م " سقطت من )    ٢( 
 ) .٨٨-١٢/٨٤(؛ تكملة اموع ) ١٢/٨٤(هذب امل)    ٣( 
أنـه ال يـرد إذ ال   ) أحدمها ( لو اشترى أتاناً فوجدها مصراة فوجهان " وإمنا جاء عنه )    ٤( 

ولو اشترى .. أنه يثبت الرد ؛ ألنه مقصود لتربية اجلحش ) وأصحهما ( مباالت بلبنها 
يرد ؛ ألنه ال يقصد لبنها إال على  ال) يف أحدها ( جارية فوجدها مصراة فوجهان أيضاً 

يرد ؛ ألن غزارة ألبان اجلواري مطلوبة يف احلضـانة مـؤثرة يف   ) ويف أصحهما ( ندور 
 " .القيمة 

 ) .٣٣٧-٨/٣٣٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع  
 وبه قال أبو إسحاق املروزي وعلل ذلك ؛ ألنه صار باحللب ناقصاً ؛ ألنه يسرع إليه التغري)    ٥( 

 . فال جيرب على أخذه 
 ) .١٢/٧٩(املهذب  

وهل يكلف املشتري رد اللنب أم ال ؟ إن كان أمسكه زماناً حيدث يف مثله : " وفيه يقول )    ٦( 
لنب ال يكلف الرد ؛ ألن احلادث بعد العقد ملكه فال يلزمه الرد ، وإن جلـب عقيـب   

قه فعلـى املشـتري رده إذا أراد   على البائع قبول اللنب ، ألنه عني ح: راء ، وقلنا ـالش
 " .الفسخ ، وليس له رد البدل ؛ ألن عني حقه يف يده 

 ) .أ٦٧(تتمة اإلبانة  

لنب
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 .ملخالفتها احلديث  )١(] التعريفات ضعيفة 

غري املصراة إذا حلبها مث ردها بعيب له ذلك وال يرد معهـا   :فرع 
وحتقيقه إن مل يكن هناك  )٢(شيئاً ، قاله الشافعي يف مناظرة حممد بن احلسن 

لنب جمتمع وقت الشراء أو كان يسرياً كالرشح فريد وال شيء معهـا ، وإن  
ة فحلبـه فخمســة  ها لنب جمتمع لنب العادة ، ال لنب التصريان يف ضرعك

يـرد ، وال يـرد بـدل اللنب ؛ ألنه يسري يف اجلملـة  : أوجـه أحدهـا 
،  )٤(ميتنع الـرد  : ، والثاين  )٣(خبالف لنب املصراة ، ونسب هذا إىل القدمي 

،  )٦(دله ال صاعاً يـرد ويرد ب: ، والرابع  )٥(يرد وصاعاً من متر : والثالث 
                                                 

 " .م " وصلب " ل " يف هامش )    ١( 
غري املصراة إذا حلب لبنها مث ردها بعيب ذكر العراقيون هذا الفرع يف مناظرة جرت بني )    ٢( 

قال الشـافعي ،  . اإلمالء ، وبعضهم عن القدمي  الشافعي وحممد بن احلسن بعضهم عن
قال يل حممد بن احلسن فيما تقولون فيما إذا اشترى شاة ليست مصراة ، ولكن فيها لنب 

إذا رد أيرد شـيئاً ألجـل   : نعم ، فقال : فحلبها زماناً مث وجد ا عيباً له الرد ؟ قلت 
 .اللنب

 ) .١٢/١٠٥(؛ تكملة اموع ) أ/٦٩(اية املطلب  
: وهو حمكى عن نصه يف القدمي ، والرافعي نقله عن حكاية أيب حامد غري أن السبكي قال )    ٣( 

 .ومل أره يف تعليقه يف هذا القسم صرحياً ، وإمنا ذكره مطلقاً 
 ) .١٢/١٠٦(؛ تكملة اموع ) ٨/٣٣٦(فتح العزيز مطبوع مع اموع : ينظر  

 .د والقاضي أيب الطيب ومن وافقهما وهو اختيار الشيخ أيب حام)    ٤( 
 ) .١٢/١٠٦(تكملة اموع  

ولو اشترى لبوناً غري املصراة ؛ فحلـب لبنـها ، مث   " حيث جاء عنه : وهو قول البغوي )    ٥( 
 " .عليه صاع من التمر بدل ما حلب من اللنب  –وجد ا عيباً ردها 

 ) .٣/٤٣٠(التهذيب  
فلو اشترى شاة غري مصراة ، فكان يف ضرعها لنب ، : " ا جاء عنه وبه قال املاوردي فيم)    ٦( 

فحلبه ، مث وجد ا عيباً ، جاز أن يردها به ، ال خيتلف أصحابنا فيه ، ألن ما كـان يف  
الضرع غري مقصود إذا مل يكن لنب التصرية ، وعليه إذا ردها بالعيب أن يرد معها قيمـة  

 " .من وال يلزمه رد صاع ذلك اللنب ، ألنه يأخذ قسطاً من الث
 ) .٦/٢٩٤(احلاوي  



 

: ال يقابل بقسط ردهـا بغري شـيء وإن قلنـا   : إن قلنا :  )١(، واخلامس 
يقابل رد معها ما سبق ، واألقوى إذا قلنا يقابله قسط أن يرد معها صاعاً من 

وإن كـان  : متر قياساً على املصراة ، وهو الوجه الثالث ، وهو قول البغوي 
بلة هو الصحيح ، فلذلك أقول األصح هو الثاين رجحه كبار ، والقول باملقا

وحـبس  ( قال . الثالث ، ويف احلقيقة ليس يف املسألة إال أربعة أوجه الوجه 
عند الْبيعِ ، وتحمري الْوجه ، وتسوِيد الشعرِ  رسلِالْم ماِء الْقَناة ، والرحى

 هيدعجت٢(أي التجعيد احملبوب : و( –   ـاريالْخ ثْبِتقياسـاً علـى    )٣( )ي
ة ، والبد أن يكون ذلك حبيث ال يظهر لغالب الناس أنه مصـبوغ  ـالتصري

حىت ال ينسب املشتري إىل تقصري ، وأن يكون بفعل البائع أو غريه بإذنـه ،  
فكما لو حتفلت بنفسها ، ومن مجلة األمثلـة إذا بـيض    )٤(فإن جتعد بنفسه 

                                                 
 .وهو قول اإلمام )    ١( 
 ) .١٢/١٠٦(تكملة اموع : ؛ وينظر ) ب/٥٨(اية املطلب  

وهـو الذي فيه التواء وانقباض ، ألنه يدل على قوة البدن ، وفقده دليل علـى ضـعف   )    ٢( 
 .اجلسم ، وألنه أحسن يف النظر ، وأزيد يف الثمن 

 ) .٢/٨٦(؛ مغين احملتاج ) ٦/٣٠٦(اوي احل 
 ) .٣/٨٦(املنهاج )    ٣( 
وجتعيد الشعر من زيادات الكتاب على احملرر ، ولعل نسخة احملرر الـيت  : قال اإلسنوي  

 .اطلع عليها ليس فيها ذلك ، وإال فهي يف كثري من نسخه كما قاله غريه 
 ) .٣/٨٦(مغين احملتاج  

اإلبانة بعدم اخليار ، واألشبه خترجيه على ما إذا حتفلت بنفسـها ، وقـد   جزم الفوراين يف )    ٤( 
تقدم أن فيها خالفاً ، واألصح عند البغوي ، وقضيه كالم األكثرين ثبوته هنـاك كمـا   
تقدم ، فينبغي أن يكون هنا كذلك ، وكالم ابن أيب عصرون يف االنتصـار واملرشـد   

ن نظر إىل شعرها فرآه جعداً مث بعد ذلك بان إ: يقتضي ثبوت اخليار يف ذلك ، فإنه قال 
أنه سبط ثبت له الرد ، وهذه العبارة بعمومها تشمل ما إذا جتعد نفسه وما إذا جعـده ،  
وكذلك عبارة املاوردي يف احلاوي والفوراين يف العمدة ، وهو الظاهر أنه ال فرق بـني  

مل ينصوا على ذلك مثل  جتعد الشعر بنفسه وبني أن حتفل الشاة بنفسها ولعل األصحاب
ما نصوا على حتفل الشاة ، ألن حتفل الشاة قد يقع كثرياً ، وأما جتعد الشعر بنفسه فبعيد 

 =.ال يتأتى يف العادة 
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فيه أو لون زجاجاً بلـون   خن أمسر أو صبغ اخلمار أو نفوجهها بالطالء وكا
يف وجه اجلارية فانتفخ كل ذلك ال خالف  )٢(أو أرسل الزنبور  )١(البلخش 

، وإرسال ماء الرحى عند اإلجارة كإرساله عند املبيع ، ولو سـبط   )٣(فيه 
: شعر اجلارية فبان جعداً مل يثبت اخليار ، لكون اجلعودة أحسـن ، وقيـل   

ال خيار وجهاً : بت ؛ ألنه قد تقصده ومها كالوجهني يف اشتراطه ، وقيل يث
؛ لضعف الظن وهذه طريقة ضـعيفة ؛ ألن صـاحبها فـرق يف     )٤(واحداً 

التدليس بني أن يكون باألدىن أو باألعلى ، وال فرق وكالمها يرتل فيه النقل 
كونـه  ل] ب٤١/م/ [مرتلة القول كالتصرية ، واالتفاق يف خلف األعلـى  

الَ لَطْـخِ  ( مقصوداً ، أو الختالف يف األدىن لكونه غري مقصود غالباً قال 
 حي اَألصف هتابتكيِيالً لخت بِهألن املشتري مقصر بعـدم امتحانـه    )٥( )ثَو

خبالف القسمني األولـيني ،   )٦(] تغرير [ والسؤال عنه ، فلم يكن فيه كبري 
بس ، والوجهان يف إلباسه ثوب الكتبه ، وتسـويد  يثبت اخليار للتل: والثاين 

                                                                                                                        

 ) .٩٧-١٢/٩٦(؛ تكملة اموع ) ٣/٤٤٩(؛ التهذيب ) ٦/٣٠٦(احلاوي = 

 .حجر من األحجار الكرمية ، لونه شفاف : البلخش )    ١( 

 ) .٤/٢٨١) (بأش/مادة(س تاج العرو 

الزنبور يف اللغة الدبور ، والدبر ، وهي تؤنث ، والزِنبار لغة فيهـا ، واجلمـع   : الزنبور )    ٢( 
 .الزنابري 

 ) .٢/٦٦٧) (زبر/مادة(الصحاح  

 ) .٨/٣٣٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع )    ٣( 

ة وجهاً واحداً ، وإن ثبت يف اخللف باشتراطها قال أنه ال يثبت اخليار يف التدليس بالسبوط)    ٤( 
وجعل ذلك ضابطاً عاماً أن كل ما لو كان شرطاً واتصل اخللف به اقتضى : الصيدالين 

 .خياراً وجهاً واحداً فالتدليس الظاهر فيه كالشرط 

 ) .١٢/٩٩(تكملة اموع  

 ) .٢/٨٦(املنهاج )    ٥( 

 .تفويت " م " يف )    ٦( 



 

وعلف البهيمة حىت ينتفخ بطنـها فيخيـل    )١(أنامله وألباسه ثياب اخلبازين 
، ولو  )٢(محلها ، وإرسال الزنبور يف ضرعهـا حىت ينتفخ فيخيل أن فيه لبناً 

 .فهذا ال يثبت اخليار به قطعاً  )٣(كان على ثوبه نقطة مداد 

ة مث بان باطنها دون ظاهرها يف اجلودة ، وكلها اشترى صرب :فرع 
وابن أيب عصرون ويف كالم الشيخ  )٤(جيد يثبت اخليار قاله صاحب املهذب 

الشيخ أيب حامد ما يقتضيه وال خالف فيه ، ولو بان حتتها دكة فقد سبق يف 
 . )٥(أول البيع 

                                                 

؛ روضـة الطـالبني   ) ٨/٣٣٧(؛ فتح العزيز مطبوع مع امـوع  ) ٣/٤٤٩(التهذيب  )   ١( 
)٣/٤٦٩. ( 

ألن احلمل ال يكاد يلتبس على اخلبري ، ومعرفة اللنب متيسرة بعصر الثدي خبالف صـورة  )    ٢( 
 .التصرية 

 ) .٨/٣٣٧(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 )٣    (هو ما يكتب به ، واملَد اددغمس القلم يف الدواة مرة للكتابة ، ومددت من الـدواة  : ه م
 .واستمددت منها أخذت منها بالقلم للكتابة 

 ) .٢١٦ص) (مدد/مادة(املصباح املنري  

إذا رأى بعض املبيع دون بعض نظرت ، فإن كان مما ال خيتلف أجـزاؤه  : " وما جاء عنه )    ٤( 
بيعه ؛ ألن برؤية البعض يزول غرر اجلهالة ؛ كالصربة من الطعام واجلرة من الدبس جاز 

ان ممـا  ـف نظرت ، فإن كـر ، وإن كان مما خيتلـر أن الباطن كالظاهـألن الظاه
ه ، ألن رؤية الباطن تشـق  ـر األسفل جاز بيعـوز يف القشـة ما فيه كاجلـيشق رؤي

طوي ففيـه  فسقط اعتبارها كرؤية أساس احليطان ، وإن مل تشق رؤية الباقي كالثوب امل
: فيه قوالن كبيع ما مل ير شيئاً منه ومنهم مـن قـال   : طريقان ، من أصحابنا من قال 

يبطل البيع قوالً واحداً ؛ ألن ما رآه ال خيار فيه وما مل يره فيه اخليار ، وذلك ال جيوز يف 
 " .عني واحدة 

 ) .٩/٣٠٤(املهذب  

 .) ٦(هامش ) ٢٦٤ص(سبق )    ٥( 



 

اشترى شاة بشرط أا حتلب يف كل يوم مخسـة أرطـال    :فرع 
يف  )٣(أصحهما وبه جزم الرافعـي   والبحر )٢(والعدة  )١(هذب فوجهان يف امل

يصح ، فإذا أخلف ثبت اخليار ، ولو شرط : باب املناهي البطالن ، والثاين 
لبون فلم يكن هلا لنب ثبت اخليار ، وإن كان هلا لنب ، وإن قل  )٤(] كوا [ 

 )٥(ين فال خيار ، ولـو شـرط أـا تضع لرأس الشهر بطل وحكى العمرا
 . )٦(] اخلالف فيه [  )٥(

اجلـزء الثانـي حبمـد اهللا وعونـه وحســن  . واهللا أعلـم [ 
توفيقـه مـن كتـاب شـرح املنهـاج للشيـخ اإلمـام السبكــي  
تغمـده اهللا برمحتـه علـى يـد أفقـر عبـاد اهللا تعالـى ، الراجــي  

                                                 
 . يصح ألنه شرط جمهول فلم يصح ال: أحدمها )    ١( 

أنه يصح ؛ ألنه يعلم العامة فصح شرطه ، فعلى هذا إذا مل جتلب املشروط فهـو  : الثاين  
 .باخليار بني اإلمساك والرد 

 ) .١٢/٩٢(املهذب  

 ) .١٢/٩٢(ينظر قوله يف تكملة اموع )    ٢( 

رطالً من اللنب مل يصح البيـع ؛ ألن  ولو شرط أا تدر كل يوم كذا : " ويف ذلك يقول )    ٣( 
ذلك ال يضبط وال يقدر عليه فصار كما لو شرط يف العبد أنه مكني كل يـوم عشـرة   

 " .أوراق 

 ) .٨/٢٠٨(فتح العزيز مطبوع مع اموع  

 .أا " م " يف )    ٤( 

 .وإن باعها ، وشرط أا تضع بعد شهر ، أو مدة عينها : " حيث قال )    ٥( 

مل يصح البيع قوالً واحداً ؛ ألنه شرط ما ال يقدر عليـه ، فأبطــل   : بن الصباغ قال ا 
 " .العقد 

 ) .٥/١٠٢(البيان  

 .فيه اخلالف " م " يف )    ٦( 



 

ىل عفـوه وكرمـه وطلـب غفرانـه وجنتـه الفقيـر إلــى اهللا تعـا  
موسـى ابـن عبـد اهللا احلجـازي احلنبلـي ، حامــد اهللا تعـاىل ،   

، وعلى سائر النبيني وسائر الصـاحلني ،   ومصلياً على نبيه ورسوله حممد 
وذلك بتاريخ ثالث عشر ربيع اآلخرة سنة تسع وسبعني وسبعمائة واحلمد هللا 

 . )١(] رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 " .م " سقطت من )    ١( 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 آليات القرآنية فهرس ا
 الصفحةرقم اآلية السورة اآلية

،١٨٧١٣١من آية  البقرة 

אٱC٢٣٧٤٦٩من آية  البقرة 

ٱٱٱٰאC
ٱٰ

ٱ

،  ٢٧٥١٢٥من آية  البقرة
١٢٦  ،
١٧٢  ،
٢٩٢  ،
٢٨٤  ،
٢٩٢  ،
٣٥٥ 

אאٰ ٢٨٢٤١٩من آية  البقرة 

אٱאٱא١٠٥٥٢٦من آية  آل عمران 

ٰٱאאאٱٰ
ٰ?

 ١٣٠٢٨٦من آية  آل عمران


Cٱ

 ١٤٤٣من آية  آل عمران

١٨٧٤١٣من آية  آل عمران 

אאٱٰC٤١٤٦من آية  النساء 

ٰٱאאٰۤא


 ٢٩٥٢٦من آية  النساء

ٱC١٣٠٥٢٦من آية  لنساءا 

ٱٰٱ


 ١٤١١٧٢من آية  النساء

אٱC١٥٢٦من آية  املائدة 

ٰ٧١٥٣من آية  األنعام 



 

 الصفحةرقم اآلية السورة اآلية
ٱא١٤٥١٥٣من آية  األعراف 

ٱ٢٥٤٢٧من آية  الرعد 

?٧١٢من آية  إبراهيم 

ٱٱא


 ١٤٣٢٣من آية  النحل

ٱא٢٤١٢من آية  اإلسراء 

١١٤١٣من آية  طه 


?

 ٨٠١٢٥من آية  األنبياء

ٱٱاحلج 
 فصلت

٥من آية 
 ٣٩من آية 

٢٨٤ 

ٱٱ
ٱ

 ٦٢١٤من آية  لقمان

ٱٰٱ١٤١٢من آية  لقمان 

ٱ؟١٠٪ٱٰٰ
ٱ?

-١٠من آية  سبأ
١١ 

١٢٥ 

 ٤٠٤٢٨من آية  فصلت?אٱ

ۤ١٥١٢من آية  األحقاف 

٣١٥٣من آية  الطور 

אٰאא
ٰ

 ٨٢١٤من آية  احلشر

 
 فهرس أطراف احلديث



 

 رقم الصفحة الحديث
 ٣٢٩ وهو خبيرب بقالدة أُتي رسول اهللا 

 ٤٦٣ أدركهما فارجتعهما وال تبعهما إال مجيعاً
 ٥٢٣،  ٥٢٢ إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما باخليار

 ٣٢٢ إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فاكتل
 ٥٥٦ ا أنت بايعت فقل ال خالبةإذ

 ٢٨٧ إال سواء بسواء عيناً بعني
 ٢٨٧ إال مثالً مبثل يداً بيد وأمرنا

 ١٩٥ بقتل الكالب أمرنا رسول اهللا 
 ٤٢٢-٤٢١ إن شاء أهلك أن أعدها هلم عدة واحدة
 ١٣١-١٣٠ إن عطب منها شيء ، فخشينا عليه موتاً
 ١٩١ عليهم أكل مثنه إن اهللا إذا حرم على قوم أكل شيء حرم
 ١٩٢ إن اهللا حرم بيع اخلمر وامليتة واخلرتير

 ٧٠١ إن رجالً ابتاع غالماً فأقام عنده ما شاء أن يقيم
 ٣٩١ بعث أما بين عدي أن رسول اهللا 
 ١٩٥ أمر بقتل الكالب أن رسول اهللا 
 ٢٤٣ بعث معه بدينار يشرى له أضحية أن رسول اهللا 
 ٧٠١ ى أن اخلراج بالضمانقض أن رسول اهللا 

 ٢٠٢-٢٠١ أن فارة وقعت يف مسن فماتت
فنهاهم عن كراء  أن قوماً من بين كالب أتوا رسوال هللا 

 عسب الفحل
 ٤١٠ 

 ٢٣٨ أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة أن النيب 
 ٣٩٨ ى عن بيع احليوان باحليوان نسيئة أن النيب 
 ٤٦٧ ى عن بيع العربان أن النيب 



 

 رقم الصفحة الحديث
 ٤٣٦-٤٣٥ ى عن بيع ار أنه 

 ٤١٣ ى عن بيعتني املنابذة واملالمسة  أن رسول اهللا 
 ٤٥٣-٤٥٢ ى عن النجش  أن رسول اهللا 

 ٧٣١ ى عن النجش والتصرية أن النيب 
 ٢٨٩ إمنا الربا يف النسيئة

 ٤٧٣ أنه كان يسري على مجل له قد أعيا
 ٥٢٧-٥٢٦ رقا ، وال حيل له أن يفارقالبيعان باخليار ما مل يتف

 ١٨٢ ودرعه مرهونة عند يهودي تويف 
 ٥٥٦ ما أبتاع من شيء فهو فيه باخليار جعل له رسول اهللا 

 ٥٢٢ حىت يتفرقا من مكاما
 ١٩٥ مخس من الفواسق ثقيلة

 ٢٤٠ اخلري معقود بنواصي اخليل
 ٤٥٥-٤٥٤ دعو الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض

 ٣٢٩ بالذهب تربه وعينه وزناً الذهب
 ٤٦٨ عن العربان سئل رسول اهللا 
 ٢٠٦ السنور سبع

 ٢٩٢،  ٢٨٨ الطعام بالطعام مثالً مبثل
 ٥٩٧ عهده الرقيق ثالث ليال

 ٢٨٧ فإذا اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم
 ٥٢٢ فإن خري أحدمها اآلخر فتبايعا

 ٤٦٥ فرق بني جارية وولدها فنهاه النيب 
 ٢٨٨ فمن زاد أو استزاد فقد أرىب

 ١٩٧ يف كلب الصيد بأربعني درمهاً قضى رسول اهللا 



 

 رقم الصفحة الحديث
 ٤١٢ كان بيعاً يتبايعه أهل اجلاهلية

 ٥٩٧ كل غالم مرن بعقيقته
 ٣٣٣ ال بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء

 ٣٥٨ ال تباع الصربة من الطعام بالصربة من الطعام
 ٢٤٣،  ٢٣٧ ال تبع ما ليس عندك

 ٢٨٥ ال تبيعوا الدينار بالدينار
 ٢١٣ ال تبيعوا القينات

 ٤٤٢ ال تتلقوا الركبان بالبيع
 ٤٤٥ ال تتلقوا الركبان بالبيع ، فمن تلقى فصاحب السلعة
 ٧٣١،  ٧٣٠ ال تصرفا اإلبل والغنم ، فمن ابتاعها فهو خبري النظريين

 ،٧٣٤  ،
٧٣٨ 

 ٤٤٤ ال تلقوا اجللب ، فمن تلقاه
 ٥٢٤  تقبل صالة بغري طهورال

 ٥٢٤ ال صالة إال بطهور
 ٥٢٤ ال صالة بغري طهور 

 ٢٣٨-٢٣٧ ال طالق إال فيما ميلك ، وال عتق
 ٥٩٧ ال عهدة بعد أربعة أيام

 ٤٤٠ ال يبيع حاضر لباد
 ٤٥٠ ال يبيع الرجل على بيع أخيه وال حيطب

 ٤٥٠-٤٤٦ ال يبيع بعضكم على بيع بعض
 ٤٤٢ على بيع بعض ، وال تلقواال يبيع بعضكم 

 ٥٣٤-٥٣٣ ال جيزي والد والده إال بأن جيده مملوكاً



 

 رقم الصفحة الحديث
 ٤١٦-٢٣٨ ال حيل سلف وبيع ، وال شرطان يف بيع

 ٥٧٢،  ٤٣٧ ال حيل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فريجع منها
 ٢٣٨ ال نذر البن آدم فيما ميلك ، وال عتق له فيما ال ميلك

 ٤٤٦-٤٤٥ هال يسوم على سوم أخي
 ٢٣٨ ال يصلح شرطان يف بيع ، وال بيع وسلف

 ١٩١ لعن اهللا اليهود ، ثالثاً
 ١٨٤ يف اخلمر عشرة لعن رسول اهللا 

 ٢٨٥ ملا نزلت اآليات يف آخر سورة البقرة يف الربا
 ١٢٥ ما أكل أحد طعاماً خرياً من أن يأكل

 ٢٨٩ ما كان يداً بيد فال بأس به 
 ١٢٤ رساً ، أو يزرع زرعاًما من مسلم يغرس غ
 ٣٣٦-٣٣٥ املكيال مكيال املدينة

 ٣٣٢ من أبتاع طعاماً فال يبيعه حىت مكياله
 ٧٤٣ من ابتاع حمفلة فهو باخليار ثالثة أيام

 ٦٨٥ من أدرك ماله يعينه عند رجل أو إنسان
 ٢٤٣ من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق األرز

 ٧٣٤،  ٧٣١ يارمن اشترى شاة مصراة فهو باخل
 ٧٤٣ من اشترى غنما مصراة فأحتلبها
 ٢٦٥ من اشترى ما مل يره فهو باخليار

 ٧٤٩ من اشترى مصراة
 ٦١٢،  ١٧٥ من أعتق شركاً له يف عبد وكان له مال

 ١٩٢ من اقتىن كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية
 ٤١٦ من باع بيعتني يف بيعة فله أركسهما



 

 رقم الصفحة الحديث
 ١٣ فيه علماً  من سلك طريقاً يلتمس

 ٤٥٧ من فرق بني والدة وولدها
 ١٢ من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا

 ٤٥٢ املؤمن أخو املؤمن
 ٤٠٠ ى أن تباع الشاة باللحم

 ٣٣٢ ى أن يبيع طعاماً اشتراه بكيل
 ٣٣٢ ى أن يبيع طعاماً اشتراه بكيل

 ٤٤٦ ى أن يستام الرجل على سوم أخيه
 ٤٥٩ يفرق بني األم وولدها أن ى الرسول 

 ٤١٥ عن بيع احلصاة ى رسول اهللا 
 ٣٦٤ عن بيع الرطب بالتمر ى النيب 
 ٢٨٧ عن بيع الذهب بالذهب ى النيب 
 ٤٦٨ عن بيع السنني ى النيب 
 ٣٥٨ عن بيع الصربة من التمر ى النيب 
 ٣٣٢ حىت جيري فيه الصاعان ى النيب 

 ٢٤٨ الغررى عن بيع 
 ٤٧٠-٤٦٩ عن بيع فضل املاء ى رسول اهللا 

 ٣٤٤ ى عن بيع الكايلء بالكايلء
 ٢٢٧ عن بيع اللنب يف الضرع ى النيب 
 ٤٠١ عن بيع اللحم باحليوان ى النيب 
 ٤٦٩ عن بيع املضطر ى النيب 
 ٤١٥ عن بيعتني يف بيعة ى النيب 
 ٤٤٢ عن تلقي اجللب ى النيب 



 

 رقم الصفحة الحديث
 ١٩٢ عن مثن الكلب وحلوان الكاهن ى النيب 
 ٤٣٦ عن الثيا ى النيب 
 ٤٦٩،  ٢٠٥ عن مثن السنور ى النيب 
 ٤١٠ عن حبل احليلة ى النيب 

 ٢١٦ ى النيب صل اهللا عليه وسلم عن شراء ما يف بطون األنعام
 ٤٠٨ عن عسب الفحل ى النيب 
 ٤٦١ ير للرجالعن لبس احلر ى النيب 

 ٤٦٨ عن كراء األرض ى رسول اهللا 
 ٤٦٨ عن احملافلة واملزابنة ى الرسول 

 ١٤٤ هي لك: هب يل املرأة قال 
 ١٤٧ قد أخذته: قال . هو لك ا 

 ٤٦٣ أخوين وهب يل رسول اهللا 
 ٣٠٨ يا محرياء ال تأكلي الطني ، فإنه يورث الربص

 ١٤١ ضره اللغويا معشر التجار إن البيع حي
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس اآلثار



 

 رقم الصفحة األثر
 ٦٥٠ أقبلوا جاريتكم

 ٦٠٨ إن ابن عمر باع غالماً له بثمامنئة
 ٤٠٢-٤٠١ أن جزوراً حنرت على عهد أيب بكر
 ٧١٩ إن كان ثيباً رد معها نصف العشر

 ٥٢٧ فعل ابن عمر أنه كان إذا بايع رجالً فأراد أن ال يقبله
 ٧١٩ رى جارية فوطئهايف رجل اشت

 ٣٥٥ فيما باعه زيد بن أرقم
 ٤١٢ ال ربا يف احليوان ، وإمنا ينهى عن احليوان

 ٢٨٩ يا أيها الناس إن هذا رباً كان مين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس التراجم



 

 رقم الصفحة العلم
 ٤٠٤ أبان بن عثمان بن عفان األموي

 ٢٨٢ إبراهيم بن أمحد أبو إسحاق املروزي
 ٢٣٩ املزين= يم بن إمساعيل بن حيىي إبراه

 ٣٦٩ أبو ثور= إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب 
 ٣٠ ابن الفركاح= إبراهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم 
 ١٦٠ ابن أيب الدم= إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم 
 ١٥١ الشريازي= إبراهيم بن علي بن الفريوز آبادي 

 ٢٣ املرادي األندلسي إبراهيم بن عيسى
 ٣٥٤ األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين= إبراهيم ابن حممد بن إبراهيم 

 ٦٦٣ إبراهيم بن منصور بن مسلم العراقي
 ٧٢٣ ابن الثوري
 ٧٢٤ ابن معن

 ٢١٠ أبو بكر احملمودي
 ٣٦٣ اإلمساعيلي= أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل 

 ١٦٧ ييينأبو حامد اإلسفرا= أمحد بن أيب طاهر 
 ١٩٨ ابن القاضي= أمحد بن أمحد الطربي 

 ٢٦٨ البيهقي= أمحد بن احلسني بن علي 
 ٢١٨ أمحد بن سريج البغدادي

 ٢٨٧ النسائي= أمحد بن شعيب اخلراساين 
 ٢٩ أمحد بن شهاب الدين ابن حجر اهليثمي
 ٣١ أبو زرعة العراقي= أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي 

 ٥٦ عبد الوهاب بن خلف العالمي البصريأمحد بن 
 ٥٧ أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين



 

 رقم الصفحة العلم
 ٤٠٠ البزار= أمحد بن عمر بن عبد اخلالق 

 ٤٠٢ اخلطيب البغدادي= أمحد بن علي بن ثابت 
 ٢٦١ ابن القطان= أمحد بن حممد بن أمحد 
 ١٧٦ اجلرجاين= أمحد بن حممد بن أمحد 
 ٣٠٨ جد الروياين=  أمحد بن حممد بن أمحد

 ٢٣٦ احملاملي= أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم 
 ٦٣ أمحد بن حممد بن عبد الكرمي 

 ١٣٧ ابن الرفعة= أمحد بن حممد بن علي 
 ٥٦ أمحد بن حيىي بن فضل بن جملي

 ٢٢ إسحاق بن أمحد بن عثمان املغريب
 ٣٧ أسد الدين شريكوه
 ٤١٢ ابن علية= إمساعيل بن إبراهيم 

 ١٧٩ والد الروياين= إمساعيل بن أمحد بن حممد 
 ٤١١ إمساعيل بن محاد اجلوهري

 ٦١٦ إمساعيل بن عبد اهللا بن أويس
 ١٩ ابن كثري= إمساعيل بن عمر 

 ٦٦ إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن تيكروز الشريازي
 ١٨٤ أنس بن مالك األنصاري

 ٤٢١ بريرة موالة عائشة رضي اهللا عنها
 ٤٠ ربس التركي البندقداريبي

 ٤٠ نوران شاة ابن امللك الصاحل جنم الدين
 ١٤٧ جابر بن عبد اهللا 

 ٣٥ جنكيز خان



 

 رقم الصفحة العلم
 ٥٥٦ حبان بن منقذ

 ٣١٢ حرملة بن حيىي بن عبد اهللا بن حرملة
 ٣٨٥ احلسن بن إبراهيم بن علي الفارقي
 ٤٨٠ االصطخري= احلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى 

 ٣٩٩ ي احلسن البصر
 ٢٨٢ ابن أيب هريرة= احلسن بن احلسني 

 ١٦٤ احلسني بن صاحل بن خريان
 ٢٤٧ احلسن بن عبد اهللا البندنيجي
 ٣٠٨ الزجاجي= احلسن بن حممد بن العباس 

 ٢٢٧ البغوي= احلسن بن مسعود 
 ٢٩٨ احلسني بن احلسن احلليمي

 ١٦٢ أبو علي السنجي= احلسني بن شعيب 
 ٣٦٧ لكرابيسياحلسني بن علي ا

 ٢٩٩ أبو علي الطربي= احلسني بن القاسم 
 ١٥٧ القاضي حسني= حسني بن حممد املرورذي 

 ١٦٣ احلناطي= احلسني بن حممد بن عبد اهللا 
 ٢٤٣ احلكيم بن حزام

 ٦٧ خاتون بنت عز الدين
 ٦٤ خليل بن أيبك

 ٦٤ خليل بن كيكلدي
 ٤٤٦ أبو صاحل= ذكوان بن السمان الزيات 

 ٣٧٩ ربيع بن سليمان املراديال
 ٢٩٥ ربيعة الرأى= ربيعة بن أيب عبد الرمحن 



 

 رقم الصفحة العلم
 ٥٥٥ الزبريي= الزبري بن أمحد بن سليمان 

 ٢٤٠ الزبري بن احلزيت
 ٤٠٨ زهري بن سلمى
 ٧١٩ زيد بن ثابت

 ٢٤ أبو الغنائم= سامل بن عبد الرمحن 
 ٦٧ ست الشام خاتون

 ٢٨٨ سعد بن مالك بن سنان اخلزرجي
 ٦٢ سعد الدين بن مسعود بن زيد احلارثي

 ٢٩٥ سعيد بن جبري
 ٣٩٩ سعيد بن املسيب
 ٤٦٨ سفيان بن عيينة

 ٢٢ سالر بن احلسن األربلي
 ٦١٦ سليمان بن خلف الباجي

 ١٤٤ سلمة بن األكوع
 ٢٣٤ سليم بن أيوب بن سليم

 ٤٤٦ أبو حازم= سليمان بن األشجعي الغطفاين 
 ١٩١ ألزديسليمان بن األشعث ا

 ٢٤ سليمان بن هالل الداراين
 ٤٠٠ مسرة بن جندب

 ٤٠١ سهل بن سعد بن مالك اخلزرجي
 ٥٣٤ سهيل بن أيب صاحل ذكوان 
 ٢٤٠ شبيب بن غرقدة السلمي

 ٤٦٧ شعيب بن حممد بن عمر العاص



 

 رقم الصفحة العلم
 ١٣٤ أبو الطيب الطربي= طاهر بن عبد اهللا بن طاهر 
 ٤٦٤ طليق بن عمران بن حصني 

 ٢٨٧ ة بن الصامتعباد
 ٤١٦ عبد احلق بن عبد الرمحن اإلشبيلي

 ٦٩ السيوطي= عبد الرمحن بن أيب بكر 
 ٤٦٥ أبو فرج الزاز= عبد الرمحن بن أمحد بن حممد 
 ٤٤٦ أبو هريرة= عبد الرمحن بن صخر الدوسي 

 ٤٦٩ عبد الرمحن بن عوف
 ١٣٥ املتويل= عبد الرمحن بن مأمون 
 ٦٣٦ الفوراين= بن أمحد  عبد الرمحن بن حممد
 ٢٣ موفق الدين ابن قدامة= عبد الرمحن بن حممد 

 ٢٢ عبد الرمحن بن نوح املقدسي
 ٤٤٦ األعرج= عبد الرمحن بن هرمز 

 ١٨ اإلسنوي= عبد الرحيم بن احلسن بن علي 
 ٦٤ عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن زين الدين

 ١٣٥ الصباغ عبد السيد حممد بن عبد الواحد ابن
 ٧٤٧ ابن عبد السالم= عبد العزيز بن عبد السالم 

 ٢٦٩ عبد العزيز بن عمران ابن مقالص
 ١٥٨ الداركي= عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد 

 ٢٤١ املنذري= عبد العظيم بن عبد القوي زكي الدين 
 ٧٣٦ عبد الغفار بن عبد الكرمي القزويين

 ٤٩٧ األستاذ أبو منصور البغدادي=التيميد القاهر بن طاهر بن حممدعب
 ٥٢ عبد الكايف بن علي بن متام السبكي



 

 رقم الصفحة العلم
 ٦٢ عبد الكرمي بن علي بن عمر األنصاري

 ١٢٩ الرافعي= عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي 
 ٦١٦ عبد اهللا أويس

 ١٦٠ القفال الصغري= عبد اهللا بن أمحد 
 ٧٤٠ ن ابن قدامةموفق الدي= عبد اهللا بن أمحد بن قدامة 
 ٤٠٣ عبد اهللا بن ذكوان القرشي 

 ٢٨٨ عبد اهللا بن عباس
 ٤٠١ عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 

 ٧٢ البيضاوي= عبد اهللا عمر 
 ٤٦٠ عبد اهللا بن عمرو الرافعي

 ٤٧١ عبد اهللا هليعة
 ٣٦ عبد اهللا بن املستنصر اهلامشي

 ٧٣٨ عبد اهللا بن مسعود
 ٢٨٤ قتيبة الدينوريعبد اهللا بن مسلم بن 

 ٥٥٧ ابن التلمساين= عبد اهللا بن حممد بن شرف 
 ١٣٤ ابن أيب عصرون= عبد اهللا بن حممد بن هبة اهللا 

 ٣٢٤ أبو حممد اجلويين= عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا 
 ١٣٩ اجلويين= عبد امللك بن عبد اهللا 

 ٥٣ عبد املؤمن بن خلف التوين
 ١٧٩ عبد الواحد الروياين

 ١٧٣ عبد الواحد بن احلسني الصيمري
 ١٩ ابن السبكي= عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف 

 ٢١٥ أبو القاسم األمناطي= عثمان بن بشار 



 

 رقم الصفحة العلم
 ٤٣١ ابن الصالح= عثمان عبد الرمحن الشهروزري 

 ٢٩٩ املارين= عثمان بن عيسى 
 ٢٣٨ عروة بن اجلعد البارقي

 ٤٦٨ عطاء بن رباح
 ٥٩٦ مر اجلهينعقبة بن عا

 ٢٤ ابن العطار= علي بن إبراهيم بن داود 
 ٧٤٣ ابن حزم الظاهري= علي بن أمحد بن سعيد 

 ٤٤٧ ابن حربوية= علي بن احلسن بن حرب 
 ٣٠٠ اجلوري= علي بن احلسن القاضي 

 ٥٢ املؤلف= علي بن عبد الكايف بن علي بن متام السبكي 
 ٤٠١ الدارقطين= علي بن عمر بن أمحد 

 ١٢٤ املاوردي= علي بن حممد بن حبيب 
 ٥٧ الباجي= علي بن حممد بن عبد الرمحن 

 ٥٨ ابن عصفور= علي بن مؤمن بن حممد 
 ٣٧ عماد الدين زنكي

 ٢٢ عمر بن أسعد بن أيب غالب الربعي
 ٢٣ عمر بن بندار بن عمر التفليسي

 ٦٦ البلقيين= عمر بن رسالن 
 ٤٦٧ عمرو بن شعيب بن حممد
 ٥٨ سيبويه= عمرو بن عثمان بن قنرب 
 ٢٨ ابن امللقن= عمر بن علي بن حفص 

 ٧٠٢ عمرو بن علي بن عطاء املقدسي
 ١٥٧ ابن هبرية= عون الدين أيب املظفر 



 

 رقم الصفحة العلم
 ٦٢ عيسى بن داود البغدادي

 ٣٨٨ فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس
 ٤١١ القاسم بن سالم البغدادي

 ٦٣ زايلالقاسم بن حممد بن يوسف الرب
 ٢٢٢ القاسم بن حممد بن علي الشاشي

 ٤٦ قاتيباي احملمود األشريف
 ٤٦ قانصوه بن عبد اهللا الظاهري

 ٥٩٨ قتادة بن دعامة الدوسي
 ٣٩ قطز بن عبد اهللا املغري
 ٢٤١ ملازه بن زبار األزدي

 ٤٧١ الليث بن سعد
 ٢١٧ ابن األثري = جمد الدين املبارك 
 ١٣٨ جملي بن مجيع

 ٧٠٣ حممد بن أمحد بن األزهر األزهري
 ٤٣٣ ابن احلداد= حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر 

 ٣٤٣ حممد بن أمحد بن حممد عبد اهللا اهلروي
 ٣٦ ابن العلقمي= حممد بن أمحد بن حممد بن علي 
 ٥١٥ حممد بن أمحد املروزي اخلضري

 ٤٧٢ ابن خزمية= حممد بن إسحاق 
 ٥٥٧ حممد بن إسحاق بن حممد

 ١٢٤ البخاري= حممد بن إمساعيل 
 ٣٦٨ ابن املنذر= حممد بن إبراهيم بن املنذر 

 ٢٤ ابن النقيب= حممد بن أيب بكر بن إبراهيم 



 

 رقم الصفحة العلم
 ١٦٥،  ١٦١ أبو سعد اهلروي= حممد بن أيب يوسف اهلروي 
 ٦٢ حممد بن أمحد بن عبد اخلالق

 ٢١١ أبو زيد املروزي= حممد بن أمحد بن عبد اهللا 
 ٦٣ حممد أمحد بن عثمان الذهيب

 ٢٩ حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم
 ٢٩ الزركشي= حممد بن ادر بن عبد اهللا 

 ٤٦٤ ابن حبان= حممد بن حبان أبو حامت 
 ١٦١ حممد بن احلسن الشيباين

 ٣٠ الرملي= حممد بن محزة بن شهاب 
 ٢٩ حممد بن اخلطيب الشربيين
 ٢٨٤ ريحممد بن داود خلف الظاه

 ٥٦٨ أبو بكر الصيدالين= حممد بن داود 
 ٥٩ حممد بن رافع بن أيب حممد هجرس

 ٢٩٥ حممد بن سريين
 ٣٦٨ ابن سلمة= حممد بن الفضل بن سلمة البغدادي 

 ٤١٠ ابن األنباري= حممد بن القاسم بن بشار 
 ٦٤ حممد بن عبد الرب بن حيىي بن علي السبكي

 ٥٢٥ ابن أيب الذئب= غرية حممد بن عبد الرمحن بن امل
 ٣٩٩ حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري
 ٤٩٣ حممد بن عبد اهللا بن احلسن ابن اللبان
 ٤٦٧ حممد بن عبد اهللا بن عمرو السهمي

 ٢٣ حممد بن عبد اهللا بن مالك
 ٢١٠ أبو بكر الودين= حممد بن عبد اهللا بن حممد 



 

 رقم الصفحة العلم
 ٥٧٧ الثقفي= حممد بن عبد الوهاب 

 ٣٦٨ ابن الوكيل= مد بن عمر بن مكي حم
 ١٨٤ الترمذي= حممد بن عيسى بن موسى 
 ٢٩٩ القفال الكبري= حممد بن علي بن إمساعيل 

 ٦٤ حممد بن علي بن احلسن بن محزة
 ٧٥ حممد بن علي بن عبد الكايف السبكي

 ٧٣٧ ابن دقيق العيد= حممد بن علي بن وهب 
 ٨٠ اتهابن نب= حممد بن حممد بن حممد 

 ١٧١ أبو بكر الشامي= حممد بن املظفر بن بكران 
 ٤٧٢ حممد بن نصر املروزي

 ١٢٨ حممد بن حممد بن أمحد الغزايل
 ٥٢٥ ابن شهاب= حممد بن مسلم بن عبيد 
 ٧٣٣ حممد بن حيىي بن سراقة

 ٢١٧ ابن ماجه= حممد بن يزيد بن القزويين 
 ٦٤ حممد بن يعقوب بن إبراهيم الشريازي
 ٦٣ حممد بن يوسف بن علي بن يوسف

 ٧٠٢ خملد بن خفاف الغفاري
 ١٤٤ مسلم بن احلجاج القشريي

 ٧٠٢ مسلم بن خالد الزجني
 ٢٨٨ معمر بن عبد اهللا بن نافع العدوي

 ٤١١ أبو عبيدة= معمر بن املثىن 
 ٥٣٨ الكرخي= منصور بن عمر 

 ٤١ املنصور قالوون أبو املعايل التركي



 

 رقم الصفحة العلم
 ٥١١ ابن السمعاين= مد بن عبد اجلبار منصور بن حم

 ٥٥٦ منقذ بن عمرو بن عطية 
 ٤٦٣ ميمون بن شبيب بن غرقد

 ٤٧٢ نافع بن يزيد الكالعي 
 ٣٧ نور الدين زنكي

 ٤٠٤ هشام بن الوليد املخزومي املدين 
 ٣٦ هوالكو

 ٥٣٣ وكيع بن اجلراح بن مليح
 ١٧٣ حيىي بن أيب اخلري بن سامل

 ١٧٣ العمراين
 ١٦ النووي= حيىي بن مشرف بن مري 

 ٥٥ حيىي بن علي بن متام السبكي
 ٧٠٢ حيىي بن معني الغطفاين
 ٤٧١ يزيد بن حبيب املصري

 ٦٩٣ أبو يوسف= يعقوب بن إبراهيم بن حبته 
 ٢٩٨ ابن كج= يوسف بن أمحد 

 ٣٨ يوسف بن األمري جنم الدين
 ٢٤ املزي= يوسف بن الزكي 
 ٤٤٨ ابن عبد الرب=  يوسف بن عبد اهللا

 ٢٣٩ يوسف بن حيىي الويطي
 ٩٩ يونس بن عبد اهللا الصديف

 
 فهرس املصطلحات الفقهية



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ١٣٣ اإلجارة
 ٥٧٠ االسترباء

 ٥٨٥ االستحاضة
 ١٧٧ اإلعارة
 ١٧٨ اإلقالة
 ١٤٠ اإلقرار
 ١٤٨ األمان
 ١٢٧ اإلميان
 ١٨٢ البغاة
 ١٢١ البيع

 ١٦٧ تياربيع االخ
 ٢٢٨ بيع الفضويل
 ١٧١ بيع املصادر

 ١٤٢ البينة
 ١٨٠ التدبري
 ١٤٧ التعبدي

 ٤٧٣ تفريق الصفقة
 ٥٢٨ التولية
 ١٤٩ اجلعالة
 ٢٣١ اجلراحة
 ١٤٣ احلجر
 ١٧٠ احلدث
 ٤٥٩ احلضانة



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ٣٠٠ احلوالة
 ٥٧٠ احليض
 ٥٧٥ اخلصي
 ١٣١ اخللع
 ٥٢١ اخليار

 ٥٧٥ خيار النقيصة
 ٢٠١ الدبغ

 ١٥٠ الدعوى
 ٢٨٤ الربا

 ١٧٠ الرضاع
 ١٣٢ الرهن
 ٢٢٩ الزكاة
 ٥٧٧ الزنا

 ٥٧٧ السرقة
 ١٧٤ السلم
 ٤٧٤ الشفعة
 ١٤٦ الصداق
 ١٧٠ الصالة
 ١٨٩ الضمان
 ١٣٢ الطالق
 ٥١٠ العرية
 ٢٣٦ العمد
 ١٣٦ العوض



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ١٩٠ الغصب
 ١٨٩ الغنيمة
 ١٥٠ الفسخ
 ٢٢٨ الفلس
 ٥٣٥ القسمة
 ١٤٨ الكتابة
 ١٣٦ الكناية
 ٣٤٨ مدعجوة
 ٢٣٢ املرتد

 ٥٤٠ املسابقة
 ٥٤٠ املساقاة
 ١٣٩ النكاح
 ١٣٢ اهلبة

 ١٩٦ الوديعة
 ٤٧١ الوصية
 ١٥٦ الوضوء
 ١٥٤ الوقف
 ١٤٣ الوكالة

 
 
 
 

 فهرس املصطلحات األصولية



 

 رقم الصفحة المصطلح األصولي
 ٥٢٤ إمجاع أهل املدينة
 ٦١١-٦١٠ اإلمجاع السكرى
 ١٦٧ تكليف السكران

 ٢٨٥ احلقيقة
 ١٢٥ اخلاص

 ٢٤٠ اخلرب املنقطع
 ١٢٨ الركن
 ١٢٣ السنة
 ١٢٨ الشرط
 ١٢٩ الصحة
 ١٢٥ العام

 ١٢٥ العام الذي أريد به اخلصوص
 ١٢٥ العام املخصوص

 ٤٩٠ العرف
 ١٤٩ العلم
 ١٢٧ الفاسد

 ٣٥٦ قول الصحايب
 ٦١٢ القياس اجللي واخلفي

 ٢٩٦ قياس الشبه
 ١٩٦ كراهية الترتيه

 ٢٨٥ ااز
 ١٢٦ امل
 ٢٤٢ املرسل



 

 رقم الصفحة المصطلح األصولي
 ١٩٥ النسخ

 ٤١٨ النهي يقضي الفساد
 ٤١٦ وقائع األحوال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس املفردات اللغوية



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ١٦٨ اإلبراء
 ٢١٦ آبق

 ١٣٢ اإلجارة
 ٢٢٥ اآلجر
 ٤١٨ اآلجل
 ٦١٠ اإلمجاع
 ١٥٦ اإلرادة
 ١٧٨ األرش

 ٥٧٠ االسبتواء
 ١٤٠ االستخيار
 ٢٠٢ االستصباح
 ٢٢٥ اإلسطوانة
 ٥٨٣ األشفار
 ١٧٧ اإلعارة
 ٧٢٠ افتضاض
 ١٧٨ اإلقالة
 ٣٨٠ اإلقط

 ٢٧٨ األكارع
 ٢٧٤ إكاف

 ١٤١ االلتماس
 ٣٨٥ انالتج
 ٥٩٣ اندمل
 ٣٢٨ اإلنفحة



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ٢٦٩ االمنوذج
 ١٢٧ األميان
 ٢٧٣ البالوعة
 ٦١٧ بتت
 ٢١٩ الربج
 ٢١٩ الربكة
 ٢٩١ برين
 ١٣١ البضع
 ٧٥٥ البلخش
 ٢٥٤ البيدر
 ١٢١ البيع
 ٢٩٤ الترب
 ٣٧٠ التنب
 ١٨٠ التدبري
 ٤٥٥ التدليس
 ٧٣٠ التصرية
 ٤٤٩ التعريض
 ٢١٥ التنجيم
 ٣٠٥ التوابل 
 ٤٩٤ احلرب
 ٤٣٣ اجلنة
 ٢٢٧ اجلز

 ٢١٩ اجلزاف



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ١٤٩ اجلعالة
 ٧٢٩ اجلعودة
 ٢٧٤ لدابةجل ا
 ٤٤٢ اجللب
 ٣٩٢ جنيب
 ٤٥٤ احلانوت
 ١٧٠ احلدث
 ١٩٢ احلض
 ٤٥٩ احلضانة
 ٥٢٨ احلطيطة
 ٢٠٨ احلفنة
 ٣٠٠ احلوالة
 ٢٠٧ احلنطة
 ٥٧٠ احليض
 ٤٧٠ اخلراج
 ٤٣٠ اخلز

 ٥٥٧ اخلالبة
 ٣١٤ اخلالل
 ٧٤٢ اخللة
 ٢٠٦ اخللية

 ١٩٢ اخلمر احملترمة
 ٢٥١ مخن
 ٢٤٦ اخلنثى



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ٥٢١ راخليا
 ٣٨٠ الدبس
 ٢٠١ الدبغ

 ١٥٠ الدعوى
 ٦٦٣ الدالل
 ٤٩٧ الدوانيق

 ٣٩٠ دينار املروين
 ٢٢٣ الذراع
 ٢٨٤ الربا
 ٢٧٣ الرحى
 ٢٠٨ الرض

 ١٩٣ الرسانيق
 ٥٩٠ الرطن
 ١٧٠ الرضاع
 ٣١١ الرطب
 ٧٠٧ الركاز
 ٤٤٢ الركبان
 ١٢٨ الركن
 ٥٨٥ رموح
 ١٣٢ الرهن
 ٢٢٩ الزكاة
 ٢٧٤ الزاليل
 ٢٠٥ الزمن



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ٧٥٥ املنبور

 ٢٠٢ زيت البزر
 ١٨٨ ساباط
 ٧٧ السارب
 ٧٢٩ السبوطة
 ٢٨١ السخلة
 ٢٧٤ السرج
 ١٩٧ السرجني
 ٢٨٢ السقة

 ٢٠٧ السقمونيا
 ٣٤٧ السكة
 ١٧٤ السلم
 ١٤١ مسسار
 ٣٦٦ السويق
 ٢٥٠-٢٢٥ الصاع
 ٢٠٧ الصربة
 ٥٤٦ الصحن
 ١٤٦ الصداق
 ٣٤٢ الصوف
 ١٧٠ الصالة

 ٥٤٦ صفة البيت
 ٢٧٤ الصفيق
 ٥٩١ الصهر



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ٢٧٢ الصوان
 ٢٧٢ الصوان
 ٢١٦ الضآلة
 ٢٧٣ الضبة
 ٢١٦ الضرع
 ١٨٩ الضمان
 ١٣٢ الطالق
 ٣١٤ الطلع
 ٨٠ الطرد

 ٣٠٧ الطني اآلرمين
 ٢٦٤ الظرف
 ٤٣٥ الظهارة
 ٢١٨ العائر
 ٣٨٩ العتق
 ٢٧١ العدل
 ١٩٧ الندرة
 ١٧٢ عجوة
 ٤٩٠ العرف
 ٥٨٤ رقوبالع

 ٥١٠ العرية
 ٤٠٨ عسب

 ٥٨٥ العضوض
 ١٣٠ العطب



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ١٩٤ العقور
 ٥٩١ العقيم
 ٣٨٢ عكر
 ٢٠٦ العلق
 ٢٣٦ العمد
 ٤٦٠ عنق

 ٥٩٧ العهدة
 ١٣٦ العوض
 ٢٤٣ الغار
 ٧٨ الغرباء
 ٥٩٠ الغنب
 ٢١٧ الغرر

 ١٩٠ الغصب
 ٥٩٤ الغرة
 ١٨٩ الغنيمة
 ٧٧ الغياهب
 ١٩٧ الفرق
 ٦٥٦ الفصد

 ٢٧٥ لفقاعا
 ٢٢٨ الفلس
 ٥٩٣ الفلذة
 ٢١٥ الفلسفة

 ٢٧٨ فأرة املسك



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ٣١٦ الفاينيذ
 ٣٨٢ الفحل
 ٤٥٥ فريوزج
 ٣٩٦ القراريط
 ٥٣٥ القراض
 ١٥٣ القرطاس
 ٥٨٠ الصلع
 ٥٣٠ القرعة
 ٥٢٩ القسمة
 ٥٨٦ القصار
 ٢٠٩ القصب
 ٢٥٣ القصعة
 ٣٩٦ قصل
 ٢٦١ القطيع
 ٧٣٠ القلفة
 ٢٨٦ القمار

 ٣٨٠ قندال
 ٢٧١ القوصرة
 ٢١٠ القينة
 ٣٤٤ الكالئ
 ١٢١ الكتاب
 ١٤٨ الكتابة
 ٣١٦ الكسب



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ٢٧٤ الكرباس
 ١٩٤ الكلب
 ١٣٦ الكناية

 ٧٧ الكواعب
 ٢٧٠ الكسوة
 ٢٧٢ اللب
 ٣٧٦ اللبأ
 ٤٠٩ اللبش
 ٢٢٥ اللنب
 ٦٦٢ اللجام
 ٢١٨ جلة املاء
 ٧٠٧ اللقطة
 ١٥٣ اللوح
 ٤٩٢ احملاباة
 ٢٥٩ لاملثقا
 ٢٠٧ املثلي
 ٧٤٣ احملفلة
 ٣١٦ احمليض
 ٧٥٦ مداد

 ٣٩١ املراطلة
 ٣٠٩ املربب
 ٢٣٢ املرتد
 ١٨٣ املرد 



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ٥٤٠ املسابقة
 ٥٤٠ املساقاة
 ٢٧٥ املسك

 ٢٧٨ املسموط
 ٢١٥ املشاع
 ٣٨٠ املصل
 ٢٩٤ املصوغ
 ٢٩٣ املضروب
 ٢٩١ املعقلي
 ٦٠١ مفترعة
 ٣٧٠ املقدد

 ١٦٨ املماكسة
 ٣٩٣ وهمم

 ٤١٣ املنابذة
 ٨٠ املنون
 ٢٢٣ املواطاة
 ٣٩٤ مؤجرة
 ٢١٩ املوع
 ١٥٥ الناجز
 ٢٠٥ النبل
 ١٨٣ النبيذ
 ٤٥٢ النجش
 ٥٠٥ النجم



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ٢٩٠ النساء
 ٣٣٦ النصاب
 ١٣٩ النكاح
 ٢٢٢ النصل
 ٢١٣ النطح
 ٥٨٠ النكهة
 ٥٨٢ التمام
 ١٤٢ النية
 ١٣٢ اهلبة

 ٢١٣ اهلراش
 ٤٣٠ اهلريسة
 ٦٠٤ الوبر
 ٥٨٥ الوثين
 ٢٠٢ الودك
 ١٩٦ الوديعة
 ٥١٠ الوسق
 ١٥٦ الوضوء
 ١٧٤ الوصية
 ١٤٣ الوكالة
 ٢٦٠ الوكس
 ١٥٤ الوقف

 
 فهرس مفردات العيوب يف البيع



 

 رقم الصفحة الكلمة
 ٥٨٠ اآلبله
 ٥٨١ األجهر
 ٥٨١ أخشم
 ٥٨١ أدرد
 ٥٨١ األرت
 ٥٨١ األشل
 ٥٨١ األعشى
 ٥٨٤ أكوع
 ٥٧٩ العنم خبر
 ٥٨١ أثاليل
 ٥٨٥ اجلموح
 ٥٨٤ اجلفر

 ٥٨٠ احلبل 
 ٥٨٤ الرتقا

 ٥٨١ السن الشاغبة
 ٥٨٠ الصنان
 ٥٨١ قرح
 ٥٨٥ القرناء

 ٥٨٥ املستحاضة
 ٥٨٤ الوشم

 
 

 فهرس القواعد الفقهية



 

 رقم الصفحة القاعدة
إذا اجتمعت اإلشارة والعبارة واختلف موجبـها قـدمت   

 اإلشارة
٣٤٥ 

 ١٧٨ الة فسخ أو بيعاإلق
 ٣٠٣ تعاطي العقود الفاسدة حرام

 ٣٤٨ التقسيط على العيبني باعتبار قيمتها سليمتني
 ٣٨٨ اجلهل باملماثلة كحقيقة املفاضلة

 ٦٤٥ الزائل العائد كالذي مل يزل أو مل يعد
 ٣٥٧ كل ما لو صرح به بطل إذا أضمره كره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس األماكن والقبائل



 

 رقم الصفحة المكان أو القبيلة اسم
 ٦٦ جامع ابن طولون

 ٣٨ حطني
 ٣٩٢ خيرب

 ٦٧ دار احلديث األشرفية
 ١٥٤ طربستان

 ٢٠٤ عسكر مكرم
 ٤٠ عني جالوت

 ٥٤ سبك
 ٤٦ سريا قوس
 ٤٧٠ سواد العراق

 ٤٦٠ فزارة
 ٦٧ املدرسة األتابكية
 ٦٧ املدرسة الشامية
 ٥٤ مركز أمشون

 ٢٠٤ نصبني
 ٣٥ جيحونر 
 ١٦ نوى

 
 
 
 
 

 فهرس احليوان



 

 رقم الصفحة اسم الحيوان
 ٧٤٨ اآلتان
 ٣٢٤ اآليل
 ٣٢٤ جنايت

 ٣٢٥ بقر املاء
 ٣٢٦ اجلداء

 ١٩٣ اجلرو الصغري
 ٤٠١ اجلزور

 ٣٢٤ اجلواميس
 ٣٢٥ الدبسي
 ٢٠٥ الزرزور
 ٢٠٥ السنور
 ٣٢٤ الظباء
 ٤٠١ العناق
 ٣٢٥ الفاخت
 ٣٢٥ القمري
 ٢١٣ الكبش
 ٣٢٧ الوعل

 
 
 
 
 

 فهرس النباتات



 

 رقم الصفحة اسم النبات
 ٣٦١ األترج

 ٣٠٧ اإلسفيوس
 ٣٠٥ اإلهيلج
 ٣٢٠ ألبان
 ٣٠٩ البخور

 ٣١٣ البطيخ اهلندي
 ٣٠٥ البلوط
 ٣٠٨ الثفاء
 ٣٦٦ اجلرش
 ٢٧٠ اجلوز

 ٣٠٧ حب احلنظل
 ٣١٥ احلصرم
 ٧٠٠ اخلالف
 ٣٠٦ الزعفران
 ٣٠٦ زجنبيل
 ٣٩٦ زؤان

 ٣١٦ سكر طربزذ
 ٣٠٧ الصعتر
 ٣٠٦ الصمغ
 ٣٠٩ الصندل
 ٣٠٥ الطرثوث
 ٣٠٧ العشر
 ٣٩٧ العلس



 

 رقم الصفحة اسم النبات
 ٣٠٧ الفاريقون
 ٣٠٧ الغث
 ٣٠٦ القرطم
 ٣٠٦ القرع
 ٣١٠ الكتان
 ٣٠٩ الكافور
 ٢٧٠ اللوز

 ٣٠٦ املصطكى
 ٣٧١ النخالة
 ٣٧١ النيلوفلر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قائمة املخطوطات



 

لإلمام أيب سعيد عبد الرمحن بن مـأمون بـن علـي     :تتمة اإلبانة  .١
، خمطوط بدار الكتب املصرية ، رقم ) هـ٤٧٨ت(املعروف باملتويل 

، فقه شافعي عنه صورة على فيلم يف مكتبـة املخطوطـات   ) ٥٠(
 .فقه شافعي ) ٩٧٣٣(باجلامعة اإلسالمية ، حتت رقم 

أيب الفضل عبد  لإلمام: حترير الفتاوى على التنبيه واملنهاج واحلاوي  .٢
، فقه ) ٨١٦(الرمحن حسني العراقي ، خمطوط مبكتبة األزهر ، رقم 

 .شافعي 

تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكـايف  : توشيح التصحيح  .٣
، نسخة مصورة عن مكتبة اجلامعة اإلسالمية ) هـ٧٧١ت(السبكي 

 .باملدينة املنورة 

كرمي القزويين ، مصور عن لإلمام عبد الغفار عبد ال: احلاوي الصغري  .٤
، فقـه  ) ٤٧٤(، وبـرقم  ) ٩٩٧(املكتبة الوطنية بباريس ، برقـم 

 .شافعي 

عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد الروياين ، خمطوط : احللية  .٥
 ) .٢١٩(مصور عن مركز امللك فيصل برقم 

ألمحد بن لؤلؤ بن عبد اهللا أبـو  : السراج الوهاج يف نكت املنهاج  .٦
س ، ابن النقيب ، خمطوط بدار الكتب الظاهريـة ، باجلامعـة   العبا

 .، مكربات ورقية ) ٣٥٩٦إىل  ٣٥٩٢(اإلسالمية ، برقم 

: السلسلة يف معرفة القولني والوجهني على مذهب اإلمام الشـافعي   .٧
لإلمام حممد عبد اهللا بن يوسف اجلويين ، أيب املعايل إمام احلـرمني ،  

 ) .١٢٦٦(، رقم املخطوط  مكتبة أمحد الثالث ، بتركيا

ـ ٥١٦ت(أليب حممد احلسني الفراء البغوي : فتاوى البغوي  .٨ ، ) هـ
 ) .٢١٣٦(خمطوط مصور عن مركز امللك فيصل ، برقم 



 

خمطوط مصور عن مركز امللـك فيصـل ،   : فتاوى القاضي حسني  .٩
 ) .٩٨٢(برقم 

غري لعبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا املعروف بالقفال الص: فتاوى القفال  .١٠
، فقه ) ١١٤١(، خمطوط بدار الكتب املصرية ، برقم ) هـ٤١٧ت(

شافعي وعنه صورة يف مكتبة املخطوطات باجلامعة اإلسالمية ، رقم 
)٤٢٣٤. ( 

لإلمام أمحد بن حممد بـن الرفعـة ،   : كفاية النبيه يف شرح التنبيه  .١١
، فقه شافعي ومصـور  ) ٣٥٨(خمطوط بدار الكتب املصرية ، برقم 

 ) .٢٦٧٥(ة اإلمام حممد بن سعود ، الرياض ، رقم عنه جبامع

أليب يعقوب يوسف بن حيىي البـويطي ، مكتبـة   : خمتصر البويطي  .١٢
 ) .١٠٧٨(سراي أمحد الثالث ، تركيا ، رقم 

أليب احلسن أمحد بن حممـد الضـيب املعـروف باحملـاملي     : املقنع  .١٣
 .، نسخة مصورة من مكتبة اجلامعة اإلسالمية ) هـ٤١٥ت(

لإلمام عبد امللك بن عبد اهللا اجلويين : املطلب يف رواية املذهب اية  .١٤
، خمطوط بدار الكتب الظاهرية ، عنـه  ) هـ٤٧٨ت(إمام احلرمني 

صورة على فيلم يف مكتبة املخطوطات باجلامعة اإلسالمية ، حتـت  
 .، فقه شافعي ) ٧١٢٨،  ٧١٢٧(رقم 

 

 

 

 قائمة املصادر واملراجع

 .القرآن الكرمي  •



 

 )أ ( 

االبتهاج يف شرح املنهاج شرح على منـهاج الوصـول إىل علـم     .١
علي بن عبـد الكـايف   ) هـ٦٨٥ت(للقاضي البيضاوي : األصول 
، ) هـ٧٧١(وولده تاج الدين عبد الوهاب ) هـ٧٥٦ت(السبكي 

أمحد مجال الزمزمي ، دار البحوث للدراسـات  . د: دراسة وحتقيق 
 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤،  ١اإلسالمية وإحياء التراث ، ط

حممد بـن حممـد   : إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين  .٢
 .لبنان ، دار الفكر ) هـ١٢٠٥ت(الزبيدي 

مصطفى . د: أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء  .٣
 .هـ ١٣٩٢سعيد اخلن ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، 

ـ ٤٦٣ت(يوسف بن عبد اهللا عبد الرب ، أبو عمر : اإلمجاع  .٤ ، ) هـ
: هـ ، مجع وترتيب ١٤١٨الرياض ، دار القاسم ، الطبعة األوىل ، 

 .فؤاد شلهوب وعبد الوهاب الشهري 

تقي الدين أيب الفتح الشهري : أحكام األحكام شرح عمدة األحكام  .٥
، منشورات حممد علي بيضون ، دار ) هـ٧٠٢ت(بابن دقيق العيد 

 .لبنان  –الكتب العلمية ، بريوت 

سيف الدين ، علي بن أيب علي بن حممد : يف أصول األحكام أحكام  .٦
عبد الرزاق عفيفي ، مؤسسة النـور  : ، حتقيق ) هـ٦٣١(اآلمدي 
 .للطباعة 

ـ ٣٧٠ت(أمحد بن علي الرازي اجلصـاص  : أحكام القرآن  .٧ ، ) هـ
ــريوت  ــة األوىل ،   –ب ــة ، الطبع ــب العلمي ــان ، دار الكت لبن
 .شاهني عبد السالم : م ، ضبطه ١٩٩٤/هـ١٤١٥



 

حممد بن عبد اهللا املعروف بابن العريب ، أبو بكـر  : أحكام القرآن  .٨
لبنان ، دار الكتب العلميــة ، طبعـة    –، بريوت ) هـ٥٤٣ت(

 .حممد عبد القادر : م ، راجعه ١٩٩٦/هـ١٤١٦جديدة ، 

ابـن  " عبد احلق بن عبد الـرمحن األشـبيلي   : األحكام الوسطى  .٩
محـدي السـلفي صـبحي    : ، حتقيق ) هـ٥٨٢ت" (اخلـراط 

 .هـ ١٤١٦السامرائي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 

ـ ٥٠٥ت(لإلمام أبو حامد الغزايل : إحياء علوم الدين  .١٠ ، دار ) هـ
 .لبنان  –املعرفة ، بريوت 

حممد بن خلف بن حيان املعروف بوكيـع ، عـامل   : أخبار القضاة  .١١
 .الكتب ، بريوت 

، ) هـ٢٠٤ت(شافعي لإلمام حممد بن إدريس ال: اختالف احلديث  .١٢
 .توزيع مكتبة عباس أمحد الباز ، مكة املكرمة 

عبد اهللا بن حممود مودود املوصلي احلنفـي  : االختيار لتعليل املختار  .١٣
، بريوت ، دار األرقم بن األرقم للطباعـة والنشـر   ) هـ٦٨٣ت(

 .والتوزيع 

حممد : أخصر املختصرات يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  .١٤
 –، بـريوت  ) هـ١٠٨٣ت(الدين بن بليان الدمشقي احلنفي بدر 

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١لبنان ، دار البشائر اإلسالمية ، الطبعة الثالثة ، 

حممد بـن علـي   : إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول  .١٥
، املؤسسـة السعودية مبصـر ، مطبعـة   ) هـ١٢٥٠ت(الشوكاين 

شـعبان  . د: م ، حتقيق ١٩٩٢/هـ١٤١٣املدين ، الطبعة األوىل ، 
 .إمساعيل ، مصر ، مطبعة كردستان العلمية 



 

ـ ٤٦٣(البن عبد الرب النمري األندلسي : االستذكار  .١٦ ، وثـق  ) هـ
عبد املعطي قلعجي ، دار قتيبة للطباعـة  . د: أصوله وخرج نصوصه 

 .والنشر ، القاهرة 

يوسف بن عبد اهللا بن حممد بـن  : االستيعاب يف معرفة األصحاب  .١٧
لبنان ، دار الكتـب   –، بريوت ) هـ٤٦٢ت(الرب ، أبو عمر  عبد

ـ ١٤٢٢العلمية ، الطبعة الثانية ،  علـي  : م ، حتقيـق  ٢٠٠٢/هـ
 .معوض

علي بن حممد عز الدين ابن األثـري  : أسد الغابة يف معرفة الصحابة  .١٨
 .م ١٩٧٠، القاهرة ، ) هـ٦٣٠ت(

الـدين  جـالل  : األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشـافعية   .١٩
، لبنان ، مؤسسـة الكتـب   ) هـ٩١١ت(السيوطي ، أبو الفضل 

 .خالد عبد الفتاح شرب : م ، حتقيق ١٩٩٤/هـ١٤١٥الثقافية ، 

عبد الوهاب بن علي بن نصر : اإلشراف على نكت مسائل اخلالف  .٢٠
،  ١، بريوت ، دار ابـن حـزم ، ط  ) هـ٤٢٢(البغدادي املالكي 

 .طاهر احلبيب بن : م ، حتقيق ١٩٩٩/هـ١٤٢٠

شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن : اإلصابة يف متييز الصحابة  .٢١
ـ ٨٥٢ت(حممد بن حممد علي العسقالين ابـن حجـر    ، دار ) هـ

 .م ١٩٧٨/هـ١٣٩٨الفكـر ، بريوت ، 

علي بن حممد بن احلسني البزدوي ، أبو احلسـن  : أصول البزدوي  .٢٢
حممـد  لبنان ، دار الكتب ، منشورات  –، بريوت ) هـ٤٨٢ت(

م ، مطبوع مـع  ١٩٩٧/هـ١٤١٨علي بيضون ، الطبعة األوىل ، 
 .كشف األسرار 



 

أليب بكر حممد بن أيب سهل السرخسي احلنفـي  : أصول السرخسي  .٢٣
أيب الوفا املراغي ، دار الكتاب العـريب ،  : ، حتقيق ) هـ٤٩٠ت(

 .هـ ١٣٧٢

، شعبان حممد إمساعيل ، دار السالم . د: أصول الفقه تارخيه ورجاله  .٢٤
 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩املكتبة املكية ، مكة املكرمة ، الطبعة الثانية ، 

للعالمة أيب بكر املشـهور  : إعانة الطالبني يف حل ألفاظ فتح املعني  .٢٥
بالسيد البكري ، ابن السيد حممد شطا الدمياطي ، دار الفكر للطباعة 

 .والنشر والتوزيع 

 ) .ة املوسوعة الشامل( خري الدين الزركلي : األعالم  .٢٦

أليب حفص عمر بن علي بن أمحـد  : األعالم بفوائد عمدة األحكام  .٢٧
: ، حتقيـق  ) هـ٨٠٤ت(األنصاري الشافعي املعروف بابن امللقن 

ــة األوىل ،    ــمة ، الطبع ــيقح ، دار العاص ــز املش ــد العزي عب
 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١

، ) هـ٨٤٥ت(أمحد بن علي املقريزي : إغاثة األمة بكشف الغمة  .٢٨
مصطفى زيادة ومجال الـدين الشـيال ، القـاهرة ،    حممد : حتقيق 
 .م ١٩٥٧

يوسف . د: ، شرحه ) هـ٣٥٦ت(أبو الفرج األصفهاين : األغاين  .٢٩
 .لبنان  –طويل ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

الوزير عون الدين أيب املظفر حيىي بن : اإلفصاح عن معاين الصحاح  .٣٠
، املؤسسـة السـعيدية ،   ) هـ٥٦٠ت(حممـد بن هبرية احلنبلي 

الرياض ، فهد بن عبد العزيز السعيد ، توزيـع مكتبـة احلـرمني ،    
 .البطحاء 



 

علي بن حممد بـن حبيـب املـاوردي    : اإلقناع يف الفقه الشافعي  .٣١
 .خضر حممد خضر ، مكتبة دار العروبة : ، حققه ) هـ٤٥٠ت(

وامشـه   لإلمام أيب عبد اهللا بن حممد بن إدريس الشافعي ،: األم  .٣٢
 .م ١٩٦٨/هـ١٣٨٨خمتصر املزين ، كتاب الشعب 

حممد أبو : ، حتقيق ) هـ٦٤٦ت(مجال الدين القفطي : إنباه الرواة  .٣٣
 .الفضل إبراهيم ، مطبعة دار الكتب املصرية 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمـام أمحـد    .٣٤
لـي  عالء الدين علـي بـن سـليمان املـراداوي السـعدين احلنب     

، بريوت ، لبنان ، دار الكتب العلميـة ، منشـورات   )هـ٨٨٥ت(
 .م ١٩٧٧/هـ١٤١٨،  ١حممد علي بيضون ، ط

، )هـ٥٦٢ت(عبد الكرمي بن حممد بن منصور السمعاين : األنساب  .٣٥
عبد اهللا عمر البارودي ، مركز اخلدمات الثقافيـة ،  : تقدمي وتعليق 
 .الطبعة األوىل 

يوسف بن عبـد اهللا بـن   : األئمة الفقهاء االنتقاء يف فضائل الثالثة  .٣٦
ـ ٤٣٦ت(حممد القرطيب ، ابن عبد الرب  ، القـاهرة ، مطبعـة   ) هـ

 .هـ ١٣٥٠املعاهـد ، نشر مكتبة القدسي ، 

قاسم بـن  : أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء  .٣٧
الطبعـة  : ، جدة ، دار الوفـاء  ) هـ٩٧٨(عبـد اهللا بن أمري علي 

 .أمحد الكبيسي . د: هـ ، حتقيق ١٤٠٧انية ، الث

إمساعيل باشـا ابـن   : إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون  .٣٨
 .لبنان  –حممد أمني ، دار الفكر ، بريوت 



 

أبو العباس جنم الـدين  : اإليضاح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان  .٣٩
ز البحوث حممد أمحد إمساعيل اخلاروف ، مرك: ابن الرفعة ، حققه 

 .م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠العلمي جبامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، 

 )ب ( 

إمساعيل بن عمر بـن  : الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث  .٤٠
لبنـان ، دار   –، بـريوت  ) هـ٧٧٤ت(كثري القرشي ، أبو الفداء 

 .الكتب العلمية ، منشورات حممد بن علي بيضون 

أليب النحاس عبـد  : ام الشافعي البحر املذهب يف فروع مذهب اإلم .٤١
أمحد عزو عناية الدمشـقي ،  : ، حتقيق ) هـ٥٠٢(الواحد الروياين 

 .هـ ١٤٢٣دار إحياء التراث العريب ، الطبعة األوىل ، 

زين الـدين بـن جنـيم احلنفـي     : البحر الرائق شرح كرت الدقائق  .٤٢
د لبنان ، دار املعرفة ، الطبعة الثالثة ، أعي –، بريوت ) هـ٩٧٠ت(

 .طبعه باألوفست 

عالء الدين بن أيب بكر بن مسعود : بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  .٤٣
لبنان ، دار إحياء  –، بريوت ) هـ٥٨٧ت(الكاساين احلنفي حممد 

حممد : م ، حتقيق ١٩٩٨/هـ١٤١٩التراث العريب ، الطبعة الثانية ، 
 .عدنان درويش 

ابن القيم اجلوزية ، أبو  حممد بن أيب بكر الدمشقي ،: بدائع الفوائد  .٤٤
 .لبنان ، دار الكتاب العريب  –، بريوت ) هـ٩٣ت(عبد اهللا 

حممد بن أمحد بن حممد بـن رشـيد   : بداية اتهد واية املقتصد  .٤٥
، بريوت ، دائرة املعرفة ، الطبعة ) هـ٥٩٥ت(القرطيب ، أبو الوليد 

 .م ١٩٨١/هـ١٤٠١اخلامسة ، 



 

ـ  : البداية والنهاية  .٤٦ ن كـثري القرشـي ، أبـو الفـداء     إمساعيـل ب
لبنان ، دار املعرفـة ، الطبعـة الثانيـة ،     –، بريوت )هـ٧٧٤ت(

 .عبد الرمحن الالذقي وحممد بيضون : م ، توثيق ١٩٩٧/هـ١٤١٧

حممد بـن علـي الشـوكاين    : البدر الطالع مبحاسن القرن السابع  .٤٧
 ) .املوسوعة الشاملة ) ( هـ١٢٥٠ت(

اهللا بن يوسف اجلويين ، أبـو املعـايل   عبد امللك بن عبد : الربهان  .٤٨
عبـد  : هـ ، حتقيق ١٣٩٩، قطر ، مطابع الدوحة ، ) هـ٤٧٨(

 .العظيم الديب 

هــ ،  ١٤١٢أمحد الصــاوي ،  : بلغة السالك ألقرب املسالك  .٤٩
 .بريوت ، دار الفكر 

للضي أمحد بن حيىي بن أمحد : بغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس  .٥٠
 .دار الكتاب العريب ، القاهرة  ،) هـ٥٩٩ت(بن عمرية 

جالل الدين عبد الـرمحن  : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  .٥١
حممد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة : ، حتقيق ) هـ٩١١ت(السيوطي 

 .هـ ١٣٨٤األوىل ، مطبعة عيسى البايب احلليب ، 

ر أمحد بن علي بن حممد بن حج: بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام  .٥٢
 .، دار املعرفة ، مطبوع مع سبل السالم ) هـ٨٥٢ت(العسقالين 

ـ ٨٥٥ت(حممـود أمحـد العـيين    : النيابة يف شرح اهلداية  .٥٣ ، ) هـ
 .هـ ١٤١١لبنان ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ،  –بيـروت 

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي شرح كتاب املهذب كامالً ، الفقه  .٥٤
بن سـامل العمـراين ، أبـو احلسـني      حيىي بن أيب اخلري: املقارن 

لبنان ، دار املنـهاج ، الطبعـة األوىل ،    –، بريوت ) هـ٨٥٥ت(
 .هـ ١٤٢١



 

 )ت ( 

زين الدين القاسـم بـن قطلوبغـا ، أبـو الفـداء      : تاج التراجم  .٥٥
هـ ، ١٤١٣، دمشق ، دار القلم ، الطبعة األوىل ، ) هـ٨٧٩ت(

 .حممد خري رمضان : حتقيق 

حممد بن حممد بن حممد الزبيدي ، : ر القاموس تاج العروس يف جواه .٥٦
 .لبنان  –، دار الكتب العلمية ، بريوت ) هـ١٢٠٥ت(أبو الفيض 

للمـواق ، دار الفكـر ، الطبعـة    : التاج واإلكليل ملختصر خليل  .٥٧
 .م ، مطبوع مع مواهب اجلليل ١٩٩٢/هـ١٤١٢الثالـث ، 

. د: قيق ، دراسة وحت) هـ٢٣٣ت(حيىي بن معني : تاريخ ابن معني  .٥٨
م ، مركز البحث العلمي وإحيـاء  ١٩٩٩،  ١أمحد نور سيف ، ط

 .التراث ، كلية الشريعة ، مكة املكرمة 

أمحد بن علي بن ثابت ، اخلطيـب  : تاريخ بغداد أو مدينة السالم  .٥٩
 ) .املوسوعة الشاملة ( البغدادي 

ـ ٩١١ت(عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي : تاريخ اخللفاء  .٦٠ ، ) هـ
 .جلنة من األدباء ، دار الباز ، مكة  :حتقيق 

حممد بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم البخــاري      : التاريخ الكبري  .٦١
، الطبعة األوىل ، مطبعة مجعيـة دائـرة املعـارف    ) هـ٢٥٦ت(

 .هـ ١٣٦٣العثمانيـة ، حيدر آباد ، الدكن ، اهلند ، 

العالمة فخر الدين عثمان بن علي : تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق  .٦٢
 .لبنان  –الزيلعي احلنفي ، دار املعرفة ، بريوت 

أيب : تبيني كذب املفتري فيما ينسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري  .٦٣
القاسم علي بن احلسن بـن هبـة اهللا بـن عسـاكر الدمشـقي      



 

، مطبعة التوفيـق ، دمشـق ، نشـر املقدسـي ،     ) هـ٥٧١ت(
 .هـ ١٣٤٧

بن شرف الدمشقي الشافعي حمي الدين أبو زكريا حيي : حترير التنبيه  .٦٤
حممد رضوان ، . فاتر الداية ، د. د: ، حتقيق ) هـ٦٧٦ت(النووي 

 .لبنان  –دار الفكر ، بريوت 

لسراج الدين حممود بن أيب بكـر األمـوي   : التحصيل من احملصول  .٦٥
 .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨، مؤسسة الرسالة ، ) هـ٦٨ت(

أيب العـالء   لإلمام احلافظ ،: حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي  .٦٦
هــ ،  ١٣٥٣حممد عبد الرمحن ابن عبد الرحيم املبـاركفوري ،  

 .لبنان  –توزيع عباس الباز ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

املوسـوعة  ( للسـخاوي  : حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حمي الدين  .٦٧
 ) .الشاملة 

ـ ٥٧٥ت(عالء الدين حممـد السـمرقندي   : حتفة الفقهاء  .٦٨ ، ) هـ
ار الكتـــب العلميـــة ، الطبعـــة األوىل ، بيــــروت ، د

 .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٥

ـ ٦٧٦ت(حيىي بن مشرف النـووي  : التحقيق  .٦٩ املوسـوعة  ) ( هـ
 ) .الشاملـة 

مجال الدين عبد الرمحن بن اجلوزي ، : التحقيق يف أحاديث اخلالف  .٧٠
لبنان ، دار الكتب العلميـة ،   –، بريوت ) هـ٥٩٧ت(أبو الفرج 

مسعد عبد احلميـد  : م ، حتقيق ١٩٩٤/هـ١٤١٥الطبعة األوىل ، 
 .السعدي 

شهاب الدين حممود بن أمحد الزجناين : ختريج الفروع على األصول  .٧١
 ) .املوسوعة الشاملة ) ( هـ٦٥٦ت(



 

مشس الـدين أمحـد الـذهيب ، أبـو عبـد اهللا      : تذكرة احلفاظ  .٧٢
 .لبنان  –، بريوت ) هـ٧٤٨ت(

عياض بن : الك ترتيب املدارك تقريب ملسالك ملعرفة أعالم مذهب م .٧٣
ـ ٥٤٤ت(موسى بن عياض ، اليحصيب السبيت ، أبو الفضل  ، ) هـ

 .أمحد بكر حممود : ليبيا ، دار مكتبة احلياة ، حتقيق 

لإلمام الفقيه أيب زكريا حمي الدين حيىي بن شـرف  : تصحيح التنبيه  .٧٤
حممد عقلـة اإلبـراهيم ، مؤسسـة    : ، حتقيق ) هـ٦٧٦(النووي 

 .هـ ١٤١٧ىل ، الرسالـة ، الطبعة األو

، حققه ) هـ٨١٦ت(علي بن حممد بن علي اجلرجاين : التعريفات  .٧٥
إبراهيم األبياري ، الطبعة األوىل ، دار الكتاب العـريب ،  : وقدم له 
 .هـ ١٤٠٥

" شـرح خمتصـر املـزين    " وهـي  : التعليقة الكربى يف الفـروع   .٧٦
: عصام الفيلكاوي ، بإشــراف  : ، دراسة وحتقيق ) هـ٤٥٠ت(
هـ ، رسالة مقدمة لنيل درجة ١٤٢٢ض بن هالل العمري ، عوا. د

 .املاجستري باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

حممد أديب صاحل ، الطبعة الثانية ، طبع / للدكتور : تفسري النصوص  .٧٧
 .املكتب اإلسالمي بدمشق 

شهاب الدين أمحـد بـن حجـر العسـقالين     : تقريب التهذيب  .٧٨
ان ، دار الكتب العلميـة ، الطبعـة  لبن –، بريوت ) هـ٨٥٢ت(

 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥الثانية ، 

مغاوري السي السـيد  : تقي الدين وأثره يف الفقه والقضاء ، إعداد  .٧٩
طنطاوي مصطفى طنطـاوي ، رسـالة   . د: أمحد خبيت ، إشراف 
 .علمية جبامعة األزهر 



 

احلـافظ  : التقيد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصالح  .٨٠
شرح علوم احلـديث  ) هـ٨٠٦ت(الرحيم بن احلسني العراقي عبد 

احلافظ أبو عمرو بن عبد الرمحن املشهور بابن : مقدمة ابن الصالح 
، الطبعة األوىل ، مؤسسة الكتب الثقافيـة ،  ) هـ٦٤٣ت(الصالح 
 .هـ ١٤١١

للشيخ اإلمـام تقـي الـدين علـي السـبكي      : تكملة اموع  .٨١
 .موع ، مطبوع مع تكملة ا) هـ٧٥٦ت(

أليب العباس أمحد بن أيب أمحد حممد بن يعقوب الطربي ، : التلخيص  .٨٢
عادل أمحد عبـد  : ، حتقيق ) هـ٣٣٥ت" (بابن القاص " املعروف 

املوجود ، علي معوض ، مكتبة نزار مصـطفى البـاز ، مكــة ،    
 .هـ ١٤٢١الرياض ، الطبعة الثانية ، 

د بن علي بـن حجـر   أمح: تلخيص احلبري يف ختريج الرافعي الكبري  .٨٣
، دار الفكر ، مطبوع مع اموع شـرح  ) هـ٨٥٢ت(العسقالين 

 .املهذب 

جنم الدين حممـد دركـاين ، أبـو حممـد     : التلقيح شرح التنقيح  .٨٤
حممد ثالـث  : ، الرياض ، مكتبة نزار الباز ، حتقيق ) هـ٤٢٢ت(

 .سعيد الغاين 

ن عبد اهللا بـن  يوسف ب: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  .٨٥
سـعد أمحـد أعـراب ،    : ، حتقيق ) هـ٤٦٣ت(عبد الرب النمري 

 .هـ ١٤٠٤

جلمال الدين أيب حممد بـن  : التمهيد يف ختريج الفروع على األصول  .٨٦
حممد حسن هيتو ، : ، حتقيق وتلعيق ) هـ٧٧٢ت(احلسن اإلسنوي 

 .هـ ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة ،  ١ط



 

بن علي بن يوسف الفريوزآبـادي   إبراهيم: التنبيه يف الفقه الشافعي  .٨٧
، بريوت ، عامل الكتب ، الطبعـة األوىل ،  ) هـ٤٧٦ت(الشريازي 
 .هـ ١٤٠٣

عبيد اهللا بن صدر الشريعة األصغر بن مسعود بـن تـاج   : التنقيح  .٨٨
ـ ٧٤٧ت(الشريعة بن حممود بن صدر الشريعة   –، بـريوت  ) هـ

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١لبنـان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل ، 

حمي الدين بن شرف النووي ، أبو زكريـا  : ذيب األمساء واللغات  .٨٩
 .، بريوت ، دار الكتب العلمية ) هـ٦٧٦ت(

: ، حتقيق ) هـ٥١٦ت(أليب حممد احلسني الفراء البغوي : التهذيب  .٩٠
عادل عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض ، منشورات حممد علي 

 .بيضون ، دار الكتب العلمية 

شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسـقالين  : التهذيب  ذيب .٩١
 .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤، الطبعة األوىل ، ) هـ٨٥٢ت(

يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف : ذيب الكمال يف أمساء الرجال  .٩٢
، لبنان ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة ) هـ٧٤٢ت(مزي ، أبو احلجاج 

 .هـ ١٤١٣الرابعة ، 

، ) هـ٣٧٠ت(األزهري ، أبو منصور حممد بن أمحد : ذيب اللغة  .٩٣
حممـد علـي   : عبد السالم حممد هارون ، راجعه : حققه وقدم له 

 .النجار 

ذيب املسالك يف نصرة مذهب مالك مع منهج العدل واإلنصـاف   .٩٤
، )هـ٥٤٣ت(يوسف دوناس الفندالوي : يف شرح مسائل اخلالف 

ــاف ،  ــالمية واألوق ــؤون اإلس ــة ، وزارة الش ــة املغربي  اململك
 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩



 

البـن حجـر العسـقالين    : توايل التأسيس ملعايل حممد بن إدريس  .٩٥
 .عبد اهللا القاضي ، دار الكتب العلمية : ، حتقيق ) هـ٨٥٢ت(

عبيد اهللا بـن مسـعود صـدر الشـريعة     : التوضيح على التنقيح  .٩٦
، املطبعة األمريية ، الطبعـة األوىل ، مطبـوع مـع    ) هـ٧٤٧ت(

 .التنقيح

حممد عبـد الـرؤوف املنـاوي    : ى مهمات التعاريف التوقيف عل .٩٧
حممد رضوان الداية ، دار الفكر املعاصر ، : ، حتقيق ) هـ١٠٣١ت(

 .هـ ١٤١٠،  ١بريوت ، دار الفكر ، دمشق ، ط

حممـود الطحـان ، الريـاض ، مكتبـة     : تيسري مصطلح احلديث  .٩٨
 .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧املعـارف ، الطبعة الثامنة ، 

بان بن أمحد بن أيب حـامت التميمـي السـبيت    حممد بن ح: الثقات  .٩٩
، دار الفكـر ، الطبعـة األوىل ، دائـرة املعـارف     ) هـ٣٥٤ت(

 .العثمانيـة ، حيدر آباد 

 )ج ( 

حممد بن أمحد األنصاري ) : تفسري القرطيب ( اجلامع ألحكام القرآن  .١٠٠
لبنان ، دار الكتـب العلميـة ،    –، بريوت ) هـ٦٧١ت(القرطيب 
 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

عبد الرمحن بـن أيب حـامت احلنظلـي الـرازي     : اجلرح والتعديل  .١٠١
 .لبنان  –، دار الكتب العلمية ، بريوت ) هـ٣٢٧ت(

لإلمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بـن عبـد   : مجع اجلوامع  .١٠٢
، مطبوع مع حاشـية  ) هـ٧٧١ت(الكايف املعروف بابن السبكي 

 .ب العربية البناين على شرح احمللى ، مطبعة دار إحياء الكت



 

 ) .املوسوعة الشاملة ( جمموعة من العلماء : مجهرة القواعد الفقهية  .١٠٣

حمي الدين عبد القادر بن حممـد  : اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية  .١٠٤
، الرياض ، دار ) هـ٧٧٥ت(بن نصر اهللا بن سامل القرشي احلنفي 

عيـد  : إحياء الكتب العربية ، دار العلوم ، مؤسسة الرسالة ، حتقيق 
 .حممد احللو 

 )ح ( 

حاشية البناين على شرح احمللي مع مجع اجلوامع ، مطبعة عيسى البايب  .١٠٥
 .احلليب مبصر 

للعالمة الشيخ حممد بن أمحد بن عرفة الدسـوقي  : حاشية الدسوقي  .١٠٦
، على الشرح الكبري لدردير ، دار الكتـب  ) هـ١٢٣٠ت(املالكي 

 .م ١٩٩٦/هـ١٤١٧ ، لبنان ، الطبعة األوىل –العلمية ، بريوت 

حممد أمني الشهري بابن عابدين : حاشية رد احملتار على الدرر املختار  .١٠٧
، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللـيب ، الطبعـة   ) هـ١٢٥٢ت(

 .هـ ١٣٨٦الثانية ، 

عبد الـرمحن النجـدي   : حاشية الروض املربع شرح زاد املستنقع  .١٠٨
 .هـ ١٤٢٤، الطبعة التاسعة ، ) هـ١٣٩٢ت(

لإلمام حممد بن عبد اهللا بن علي اخلرشي املـالكي  : ة اخلرشي حاشي .١٠٩
، منشورات حممد علـي بيضـون ، دار الكتـب    ) هـ١١٠١ت(

 .لبنان  –العلميـة ، بريوت 

لإلمام عبد احلميد : حاشية الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املنهاج  .١١٠
 .الشرواين ، دار صادر 



 

محد بن حممد العـدوي  للشيخ أيب الربكات سيد أ: حاشية العدوي  .١١١
لبنان ، مطبوع مع  –، دار الكتب العلمية ، بريوت ) هـ١٢٠١ت(

 .حاشية الدسوقي 

لشـهاب الـدين الربلسـي ، امللقـب بعمـرية      : حاشية عمرية  .١١٢
 .، دار الفكر ، الطبعة الرابعة ) هـ٩٥٧ت(

لشهاب الدين أمحد بن أمحد بن سـالمة القليـويب   : حاشية قليويب  .١١٣
 .الفكر ، الطبعة الرابعة ، دار ) هـ١٠٦٩ت(

تاج الدين حممد بن احلسـني  : احلاصل من احملصول يف أصول الفقه  .١١٤
، نشر جامعـة فـازيونيس ،   ) هـ٦٥٣ت(األموري ، أبو عبد اهللا 

 .عبد السالم حممود أبو ناجي : م ، حتقيق ١٩٩٤

علي بن حممد بـن حبيـب املـاوردي ، أبـو احلسـن      : احلاوي  .١١٥
ـ ١٤١٤ن ، دار الفكـر ،  لبنـا  –، بريوت ) هـ٤٥٠ت( / هـ

 .م١٩٩٤

احلاوي للفتاوي يف الفقه وعلوم التفسري واحلديث واألصول والنحو  .١١٦
ـ ٩١١ت(جالل الدين السيوطي : واإلعراب وسائر الفنون  ، ) هـ

 .لبنان  –بريوت 

، )هـ٩٢٦ت(زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري : احلدود األنيقة  .١١٧
الفكر املعاصـر ، بـريوت ،   ، دار  ١مازن املبارك ، ط. د: حتقيق 
 .هـ ١٤١١

سعيد عبد الفتاح عاشور ، دار النهضة العربية ، . د: احلركة الصليبية  .١١٨
 .لبنان  –بريوت 

جالل الـدين السـيوطي   : حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة  .١١٩
 .، مطبعة عيسى البايب احلليب ) هـ٩١١ت(



 

 األصـفهاين  أمحد بـن عبـد اهللا  : حلية األولياء وطبقات األصفياء  .١٢٠
لبنان ، دار الكتب  –، بريوت ) هـ٤٣٠ت(الشافعي ، أبو النعيم 

 .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨العلمية ، الطبعة األوىل ، 

سيف الدين أيب بكر حممـد  : حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء  .١٢١
ياسني أمحد درادكه ، مكتبـة  . د: بن أمحد الشاشي القفال ، حققه 

 .م ١٩٨٨األوىل ،  الرسالة احلديثة ، الطبعة

فالدمييـز  . د: حياة جنكيز خان اإلدارية والسياسـية والعسـكرية    .١٢٢
س شليب ، . د . اآلمر : سنوف ، ترمجة من اللغة الروسية اإلجنليزية 

سعيد بن حممد حذيفـة ،  . د: ترمجة من اللغة اإلجنليزية إىل العربية 
 .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣،  ١ط

حممد بـن موسـى الـدميري     كمال الدين: حياة احليوان الكربى  .١٢٣
 .لبنان  –، بريوت ) هـ٨٠٨ت(

 )خ ( 

أليب حفص عمر بن علي بن أمحد األنصـاري  : خالصة البدر املنري  .١٢٤
محدي بـن  : ، حتقيق ) هـ٨٠٤ت(الشافعي ، املعروف بابن امللقن 

 .هـ ١٤١٠، مكتبة الرشد ، الرياض ،  ١عبد ايد السلفي ، ط

للحافظ صـفي  : أمساء الرجال  اخلالصة تذهيب ذيب الكمال يف .١٢٥
، تصوير ) هـ٩٢٣ت(الدين أمحد بن عبد اهللا اخلزرجي األنصاري 
هــ ، نشـر   ١٣٠١عن الطبعة األوىل باملطبعة األمريية ببوالق ، 

 .هـ ١٣٩١مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب ، 

 

 



 

 )د ( 

مجال الدين أيب احملاسن يوسـف  : الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي  .١٢٦
، ) هـ٩٠٩ت(ن بن عبد اهلادي احلنبلي املعروف بابن املربد بن حس

 .رضوان غريبه : جدة ، دار اتمع للنشر والتوزيع ، إعداد 

أمحد بن حجر العسقالين ، دار : الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  .١٢٧
 .اجليل ، بريوت 

أليب احملاسن يوسف بـن تغـري   : الدليل الشايف علي املنهل الصايف  .١٢٨
فهيم حممد شـلتوت ، جامعـة أم   : ، حتقيق ) هـ٨٧٤ت(بردي 
 .القرى 

حممد الدين عبد القادر بن حممد : تأليف : الدارس يف تاريخ املدارس  .١٢٩
ـ ٩٢٧ت(بن عمر النعيمي  ، دار الكتـاب اجلديـد ،    ١، ط) هـ

 . هـ ١٤٠١

ابن فرحون املالكي : الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب  .١٣٠
حممد أمحـد أبـو   : ، القاهرة ، دار التراث ، حتقيق ) هـ٧٩٩ت(

 .النور

 )ذ ( 

ـ ٦٨٤ت(شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف : الذخرية  .١٣١ ، ) هـ
 .لبنان ، دار الغرب اإلسالمي  –بريوت 

زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن شـهاب  : ذيل طبقات احلنابلة  .١٣٢
دار الكتب  ، بريوت ،) هـ٧٩٥ت(الدين أمحد بن رجب البغدادي 

أبو : ، خرج أحاديثه ) م١٩٩٧/هـ١٤١٧العلمية ، الطبعة األوىل ، 
 .حازم جت 



 

 )ر ( 

أليب بكر أمحد بن علي ابن ميخوية األصبهاين : رجال صحيح مسلم  .١٣٣
عبد اهللا الليثي ، دار املعرفـة ، بـريوت ،  : ، حتقيق ) هـ٤٢٨ت(
 .هـ ١٤٠٧،  ١ط

، املكتبـة  ) هـ٢٠٤ت(افعي لإلمام حممد بن إدريس الش: الرسالة  .١٣٤
 .لبنان  –العلمية ، بريوت 

البن هشام عبـد الـرمحن   : الروض اآلنف يف تفسري السرية النبوية  .١٣٥
 .جمدي منصور ، دار الكتب العلمية: السهيلي ، أبو القاسم ، حتقيق 

لإلمام أيب زكريا حيـىي بـن شـرف النـووي     : روضة الطالبني  .١٣٦
ـــ٦٧٦ت( ــالمي ، الط) ه ــب اإلس ــة ، ، املكت ــة الثاني بع

 .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥

روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحـد   .١٣٧
، الرياض ، ) هـ٦٢٠ت(موفق الدين عبد اهللا ابن قدامة : بن حنبل 

 .مكتبة املعارف 

للعالمة الشيخ متضرر بن يونس : الروض املربع بشرح زاد املستنقع  .١٣٨
حممد اإلسكندراين وحممد عبد : حتقيق البهويت ، دار الكتاب العريب ، 

ـ ١٤٢٥لبنان ، الطبعـة األوىل ،   –الرمحن عوض ، بريوت  / هـ
 .م ٢٠٠٥

عبد : رؤوس املسائل يف اخلالف على مذهب أيب عبد اهللا بن حنبل  .١٣٩
لبنـان ، دار   –، بـريوت  ) هـ٤٧٠ت(اخلالق بن عيسى اهلامشي 
د امللـك  عب: م ، حتقيق ٢٠٠٠/هـ١٤٢١خضر ، الطبعة األوىل ، 

 .بن دهيش 



 

: الرياض املستطابة يف مجلة من روى يف الصحيحني من الصـحابة   .١٤٠
 .حيىي بن أيب بكر العامري ، اليمن ، بريوت ، مكتبة املعارف 

 )ز ( 

، مطبوع مـع  ) هـ٩٦٨ت(شرف الدين احلجازي : زاد املستنقع  .١٤١
 .حاشية الروض املربع 

األزهـري ، أبـو    حممد بن أمحد: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي  .١٤٢
شهاب الدين أبو عمرو ، دار الفكر : ، حققه ) هـ٣٧٠ت(منصور 

 .للطباعة والنشر والتوزيع 

 )س ( 

حممد بـن  : سبل السالم بشرح بلوغ املرام من مجيع أدلة األحكام  .١٤٣
لبنان ،  –، دار املعرفة ، بريوت ) هـ١١٨٢ت(إمساعيل الصنعاين 

 . سلم املتعلم إىل معرفة ألفاظ املنهاج

، ) هـ٨٤٥ت(أمحد بن علي املقريزي : السلوك ملعرفة دول امللوك  .١٤٤
 .م ١٩٧٢دار الكتب ، القاهرة ، 

لإلمام أيب داود سـليمان بـن األشـعث األزدي    : سنن أيب داود  .١٤٥
حممد عوامة ، دار القبلة للثقافة : ، حققه ) هـ٢٧٥ت(السجستاين 

عـة األوىل ،  اإلسالمية ، مؤسسة الرسالة ، املكتبـة املكيـة ، الطب  
 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩

لإلمام احملدث أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القـزويين  : سنن ابن ماجه  .١٤٦
حممود حممد حسن نصـار ، دار الكتـب   : ، حتقيق ) هـ٢٧٥ت(

 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩لبنان ، الطبعة األوىل ،  –العلمية ، بريوت 



 

،  علي بن عمر الدارقطين ، عامل الكتب ، بـريوت : سنن الدارقطين  .١٤٧
 .م ، الطبعة الرابعة ١٩٨٦/هـ١٤٠٦

سنن النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السـيوطي ، دار إحيـاء    .١٤٨
 .لبنان  –التراث العريب ، بريوت 

حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ، أبو عبـد اهللا  : سري أعالم النبالء  .١٤٩
 ) .املوسوعة الشاملة ) ( هـ٧٤٨ت(

 )ش ( 

بد احلي بن العماد احلنبلـي  لع: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  .١٥٠
 ) .املوسوعة الشاملة ) ( هـ١٠٨٩(

شهاب الدين : شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول من األصول  .١٥١
، القاهرة ، مكتبة الكليـات  ) هـ٦٤٨ت(أمحد بن إدريس القرطيب 

 .طه سعد : األزهرية ، الطبعة األوىل ، حتقيق 

ية الشافعية لبيان حقـائق  شرح حدود ابن عرفة املوسوم اهلداية الكاف .١٥٢
حممد األنصاري الرصاع ، أبـو عبـد اهللا   : اإلمام ابن عرفة الوافية 

، بريوت ، دار الغرب اإلسالمي ، الطبعـة األوىل ،  ) هـ٨٩٤ت(
 .حممد أبو األجفان بن طاهر املعموري . د: حتقيق 

ـ ٦٧٦ت(لإلمام حمي الدين النـووي  : شرح صحيح مسلم  .١٥٣ ، ) هـ
تذة خمتصة بإشراف علي عبد احلميد بلطه جـي ،  إعداد جمموعة أسا

 .م ، دمشق ، بريوت ١٩٩٤/هـ١٤١٤دار اخلرب ، الطبعة األوىل ، 

: للقاضي عضد امللة والدين : شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب  .١٥٤
، مصر ، مكتبـة  ) هـ٧٥٦ت(عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار 

 .ـ ه١٣١٦هـ ، مطبعة األمريية ، ١٣٩٣الكليات ، 



 

للشيخ أمحد الزرقا ، قدم له جنله مصـطفى  : شرح القواعد الفقهية  .١٥٥
عبد الستار أبو غدة ، : أمحد الزرقا ، عبد الفتاح أبو غدة ، صححه 

 .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣،  ١دار الغرب اإلسالمي ، ط

مشس الدين عبد الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحـد  : الشرح الكبري  .١٥٦
، لبنان ، دار الفكر ، الطبعـة  ) هـ٦٨٢ت(بن قدامة ، أبو الفرج 

 .م ، مطبوع مع املغين ١٩٨٤/هـ١٤٠٤األوىل ، 

شرح الكوكب املنري املسمى التحرير أو املختصـر املبكـر شـرح     .١٥٧
حممد بن أمحد بن عبد العزيز بـن علـي   : املختصر يف أصول الفقه 

ــوحي  ـــ٩٧٢ت(الفت ــاض ) ه ــان ، : ، الري ــة العبيك مكتب
 .مد الزحيلي ، ونزيه محاد حم: م ، حتقيق ١٩٩٧/هـ١٤١٨

: شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لشـرح املنتـهى    .١٥٨
 –، بـريوت  ) هـ١٠٥١ت(منصور بن يونس بن إدريس البهويت 
 .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦لبنان ، عامل الكتب ، الطبعة الثانية ، 

 )ص ( 

إمساعيل محـاد اجلـوهري   : تاج اللغة وصحاح العربية : الصحاح  .١٥٩
 .أمحد عبد الغفور عطار: ، حتقيق ) ـه٣٩٣ت(

حممد بن إمساعيل البخـاري ، أبـو عبـد اهللا    : صحيح البخاري  .١٦٠
حممد علـي  : ، بريوت ، املكتبة العصرية ، مراجعة ) هـ٢٥٦ت(

 .القطب وهشام البخاري 

مسلم بن احلجاج القشـريي النيسـابوري ، أبـو    : صحيح مسلم  .١٦١
الدوليـة للنشـر    ، الرياض ، بيت األفكار) هـ٢٦١ت(احلجاج 

 .هـ ١٤١٩والتوزيع ، 



 

أليب القاسم خلف بن عبد امللك ابن بشكوال ، دار املكتبة : الصلة  .١٦٢
 .املصرية للطباعة والنشر 

 )ض ( 

حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي املكي ، : الضعفاء الكبري  .١٦٣
عبد املعطي قلعجي ، توزيع دار الباز ، . د: أبو جعفر ، حققه ووثقه 

 .لبنان ، الطبعة األوىل  –ر الكتب العلمية ، بريوت دا

 )ط ( 

جلمال الدين عبـد الـرحيم   : طبقات الشافعية : طبقات اإلسنوي  .١٦٤
 ) .املوسوعة الشاملة ) ( هـ٧٧٢ت(اإلسنوي 

اإلمام حممد بن سعد بن منيع : طبقات ابن سعد ، الطبقات الكربى  .١٦٥
 .، دار صادر ، بريوت ) هـ٢٢٢ت(

البـن هدايـة احلسـيين    : طبقات الشافعية : ية طبقات البن هدا .١٦٦
عادل نويهض ، دار اآلفاق اجلديـدة ،  : ، حققه ) هـ١٠١٤ت(

 .لبنان  –بريوت 

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكـر السـيوطي   : طبقات احلفاظ  .١٦٧
 .لبنان ، دار الكتب العلمية  –، بريوت ) هـ٩١١ت(

إبـراهيم علـي    أليب إسحاق: طبقات الشريازي ، طبقات الفقهاء  .١٦٨
خليل املـيس ، دار  : ، تصحيح ومراجعة ) هـ٤٧٦ت(الشريازي 

 .لبنان  –القلم ، بريوت 

تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبـد  : طبقات الشافعية الكربى  .١٦٩
لبنـان ، دار   –، بريوت ) هـ٧٧١ت(الكايف السبكي ، أبو نصر 



 

ـ ١٤٢٠الكتب العلمية ، الطبعة األوىل ،  ـ ١٩٩٩/هـ ة م ، الطبع
 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤الثانيـة ، 

حممد بن أمحد العبـادي ، أبـو عاصـم    : طبقات فقهاء الشافعية  .١٧٠
 .م ١٩٦٤، ليدن ، ) هـ٤٥٨ت(

عمر بن علي بن مسرة اجلعدي ، دار القلـم ،  : طبقات فقهاء اليمن  .١٧١
 .بريوت ، لبنان 

سين الدين حممد بن علي بـن أمحـد الـراودي    : طبقات املفسرين  .١٧٢
ة األوىل ، مطبعـة االسـتقالل الكـربى ،    ، الطبع) هـ٩٤٥ت(

 .هـ ١٣٩٢

لتقي الدين ابن قاضي شـهبة اآلمـدي   : طبقات النحاة واللغويني  .١٧٣
حمسن غياض ، مطبعة النعمان . د: ، حتقيق ) هـ٨٥١ت(الشافعي 
 .بالنجف 

لزين الدين عبد الرحيم بن احلسن : طرح التثريب يف شرح التقريب  .١٧٤
 .سوريا  –عارف ، حبلب ، طبع دار امل) هـ٨٠٦ت(العراقي 

 )ع ( 

حممد بن أمحد بن عثمان بن الذهيب ، أبو عبد : العرب يف خرب من غرب  .١٧٥
 .لبنان  –، دار الكتب العلمية ، بريوت ) هـ٧٤٨ت(اهللا 

سراج الدين أيب حفص ابن امللقن : عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاج  .١٧٦
، األردن ،  عز الدين البدراين ، دار الكتب: ، حققه ) هـ٨٠٤ت(

 .م ٢٠٠١/هـ١٤٢١

ـاء  : العدة شرح العمدة يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين  .١٧٧
 –، بـريوت  ) هـ٦٢٤ت(الدين عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسي 



 

ـ ١٤١٤لبنان ، دار املعرفة ، الطبعة الثانية ،  م ، اعـتىن  ١٩٩٤/هـ
 .خليل مأموشيحا : ـا 

، دار الشـروق ،   ١عبده قاسم ، طقاسم : عصر سالطني املماليك  .١٧٨
 .هـ ١٤١٥القاهرة ، 

حممد بن أمحد احلسيين الفاسـي  : العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني  .١٧٩
حممد حامد الفقي ، الطبعـة الثانيـة ، مؤسسـة    : املكي ، حتقيق 

 .هـ ١٤٠٦الرسالـة ، بريوت ، 

اهللا بن  جالل الدين عبد: عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة  .١٨٠
، بريوت ، دار الغرب اإلسالمي ، الطبعـة  ) هـ٦١٦ت(جنم شاس 
حممد أبو األجفان وعبد . د: م ، حتقيق ١٩٩٥/هـ١٤١٥األوىل ، 

 .احلفيظ منصور 

بدر الدين حممود بن أمحـد  : عمدة القارئ شرح صحيح البخاري  .١٨١
 .، دار الفكر ) هـ٨٥٥ت(العيين 

سعد اهللا بن عيسى املعـين ، دار  حاشية احملقق : العناية على اهلداية  .١٨٢
 .الفكر ، مطبوع مع فتح القدير 

ـ ٦٧٥ت(أبو عبد الرمحن خليل بن أمحد الفراهيدي : العني  .١٨٣ ، ) هـ
إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبـة  . مهدي املخزومي ، د. د: حتقيق 
 .اهلالل 

عبد الوهاب بن علي بن نصر البغـدادي املـالكي   : عيون االس  .١٨٤
لريـاض ، مكتبـة الرشـد ، الطبعـة األوىل ،     ، ا) هـ٤٢٢ت(

 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 



 

 )غ ( 

عبد اهللا بـن عمـر البيضـاوي    : الغاية القصوى يف دراية الفتوى  .١٨٥
علي حمي الدين علي القرة داغي ، : ، دراسة وحتقيق ) هـ٦٨٥ت(

 .دار اإلصالح للطبع والنشر ، السعودية 

 اخلري حممد بن حممد لشمس الدين أيب: غاية النهاية يف طبقات القراء  .١٨٦
شرح برجستواسر ، تصـوير عـن مكتبـة    ) هـ٨٣٣ت(اجلرزي 

 .م ١٩٣٣/هـ١٣٥٢اخلاجني مبصر ، 

، ) هـ٢٢٤ت(أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي : غريب احلديث  .١٨٧
 .هـ ١٣٨٤الطبعة األوىل ، حبيدر آباد ، 

 )ف ( 

أمحد بن علـي بـن حجـر    : فتح البارئ بشرح صحيح البخاري  .١٨٨
 .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ، دار الفكر : ين ، حتقيق العسقال

أليب العباس أمحد شهاب الدين بن حجر : فتح اجلواد بشرح اإلرشاد  .١٨٩
م ، ١٩٧١/هـ١٣٩١اهليثمي املكي الفقيه الشافعي ، الطبعة الثانية ، 

 .مصطفى البايب احلليب 

أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعي ، : فتح العزيز شرح الوجيز  .١٩٠
، بريوت ، دار الفكر ، مطبوع مع اموع بشـرح  ) هـ٦٢٣ت(

 .املهذب 

عبد الكرمي بن حممد الرافعي ، أبو القاسم : فتح العزيز شرح الوجيز  .١٩١
الشيخ علي حممد معوض ، الشـيخ  : ، حتقيق وتعليق ) هـ٦٢٣ت(

عادل أمحد عبد اجلواد ، منشورات حممد علي بيضون ، دار الكتب 
 . العلمية



 

كمال الدين حممـد بـن عبـد الواحـد السنوسـي      : فتح القدير  .١٩٢
، دار الفكـر ، الطبعـة الثانيـة ،    ) هـ٦٨١ت(السكنـدري ، 

 .هـ ١٣٩٧

للشيخ عبد اهللا مصطفى املراغي ، : فتح املبني يف طبقات األصوليني  .١٩٣
 .طبعة القاهرة 

العالمة الشيخ حممد عبد الـرمحن  : فتح املغيث شرح ألفية احلديث  .١٩٤
 .عبد الرمحن حممد عثمان : ، حتقيق ) هـ٩٠٢ت(خاوي الس

أبو حيىي زكريـا األنصـاري   : فتح الوهاب بشرح منهج الطالب  .١٩٥
، دار إحياء الكتب العربية عيسـى البـايب احللـيب    ) هـ٩٢٥ت(

 .وشركاه 

شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريـس الصـنهاجي   : الفروق  .١٩٦
 .لبنان  –فة ، بريوت ، دار املعر) هـ٦٨٤ت(املشهور بالقرايف 

حممد بن احلسن احلجـوي  : الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي  .١٩٧
هـ ، مطبعة البلدية بفاس ، ١٣٤٠الفاسي ، إدارة املعارف بالرباط ،

 .هـ ١٣٤٥

إعداد قسم الفهرسة وقسم احلاسـب اآليل  : فهرس الفقه الشافعي  .١٩٨
ة السـعودية ،  هـ ، اململكة العربي١٤١٨باملعهد ، مكة املكرمة ، 

 .وزارة التعليم العايل ، جامعة أم القرى 

حممد بن أيب يعقوب إسحاق ، أبو الفرج املعروف بابن : الفهرست  .١٩٩
، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانيـة ،  ) هـ٣٨٠ت(الندمي 
 .يوسف علي الطويل . د: هـ ، حتقيق ١٤٢٢



 

ـ ٧٦٤ت( حملمد بن شاكر بن أمحد الكتيب: فوات الوفيات  .٢٠٠ ، ) هـ
حممد حمي الدين عبد احلميد ، مطبعة السـعادة ، مصـر ،   : حتقيق 
 .م ١٩٥١

حملب الدين بن عبد الشـكور  : فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت  .٢٠١
لعبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري ، مطبوع ) هـ١١١٩ت(

 .امش املستصفى 

 )ق ( 

يعقوب بن حممـد بـن    اإلمام جمد الدين حممد بن: القاموس احمليط  .٢٠٢
 .، دار الكتب العلمية ، بريوت ) هـ٨١٧ت(إبراهيم الفريوزآبادي 

 ) .املوسوعة الشاملة ( جمموعة من العلماء : قاموس الغذاء والتداوي  .٢٠٣

عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ، : قبائل العرب القدمية واحلديثة  .٢٠٤
 .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢،  ٣ط

إلمام أيب املظفر منصور بن حممد بن ا: قواطع األدلة يف أصول الفقه  .٢٠٥
عبـد اهللا  . د: ، حتقيق ) هـ٤٨٩ت(عبد اجلبار السمعاين الشافعي 

 .هـ ١٤١٩احلكمي ، الطبعة األوىل ، 

البن اللحام اليعلي احلنبلي ، عالء الدين : القواعد والفوائد األصولية  .٢٠٦
، مطبعة السـنة احملمديـة ، بالقـاهرة ،    ) هـ٨٠٣ت(أيب احلسن 
 . هـ١٣٧٥

حممد بن أمحد بن : قوانني األحكام الشرعية رسائل الفروع الفقهية  .٢٠٧
،  ١، القاهرة ، عـامل الفكـر ، ط  ) هـ٧٤١ت(جزى الغرناطي 

 .طه مسعد ومصطفى اهلواري : حتقيـق 

 



 

 )ك ( 

حممد بـن أمحـد   : الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة  .٢٠٨
كتـب العلميــة ،   ، الطبعة األوىل ، دار ال) هـ٧٤٨ت(الذهيب 
 .لبنان  –بريوت 

يوسف بن عبد الـرب النمـري   : الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي  .٢٠٩
حممد بن أمحد ولد ماديـك  : ، حتقيق ) ه٤٦٣(القرطيب ، أبو عمر 

 .م ١٣٩٩/١٩٧٩املوريتاين ، 

منصور بن يونس بـن إدريـس   : كشاف القناع على منت اإلقناع  .٢١٠
دار الفكـر للطباعـة والنشـر    ، بريوت ، ) هـ١٠٥١ت(البهويت 

هالل مصيلحي مصطفى : م ، راجعه ١٩٨٢/هـ١٤٠٢والتوزيع ، 
 .هالل 

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي عالء الدين عبـد   .٢١١
، لبنان ، دار الكتب العلمية، ) هـ٧٣٠ت(العزيز بن أمحد البخاري 

 . عبد اهللا حممود حممد عمر: هـ ، حتقيق ١٤١٨الطبعة األوىل ، 

حـذف ، الطبعـة الثامنـة ،    : كشف األستار عن زوائد البـزار   .٢١٢
 .حبيب الرمحن األعظمي : هـ ، حتقيق ١٤٠٤

مصطفى بن عبـد اهللا  : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  .٢١٣
لبنـان ، دار الكتـب    –، بـريوت  ) هـ١٠١٧ت(حاجي خليفة 

 .هـ ١٤١٣العلمية ، 

أبو البقـاء بـن   : ية الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغو .٢١٤
عدنان درويش . د: ، قابله ) هـ١٠٩٤ت(موسى احلسيين الكفوي 

حممد املصري ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، دمشق ، 
 .م ١٩٧٦



 

 )ل ( 

حممـد سـعيد رمضـان    / للدكتور : مباحث يف الكتاب والسنة  .٢١٥
 .م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩البوطـي ، الطبعة الثانية ، مطبعة طربني ، 

ـ ٤٨٢ت(مشس الدين حممد بن أمحد السرخسي : املبسوط  .٢١٦ ، ) هـ
 .م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩بريوت ، دار املعرفة ، 

 ) .املوسوعة الشاملة ( جملة األحكام العدلية  .٢١٧

عبد اهللا بن حممد بـن سـلمان   : جممع األر يف شرح ملتقى األحبر  .٢١٨
 .، بريوت ، دار إحياء التراث العريب ) هـ١٠٧٨ت(بدماه 

ن يف زوائد املعجمني ، املعجم األوسط واملعجم الصغري جممع البحري .٢١٩
، لبنان ، دار الكتـب  ) هـ٨٠٧ت(نور الدين اهليثمي : للطرباين 
 .حممد الشافعي : هـ ، حتقيق ١٤١٩العلمية ، 

نور الدين علـي أبـو بكـر اهليثمـي     : جممع الزوائد منبع الفوائد  .٢٢٠
 ) .املوسوعة الشاملة ) ( هـ٧٠٨ت(

حمي الدين بن شرف النووي ، أبو زكريـا  : هذب اموع شرح امل .٢٢١
 .، بريوت ، دار الفكر ) هـ٦٧٦ت(

) هـ٧٦١ت(للعالئي : امـوع املذهـب يف قواعـد املذهـب  .٢٢٢
 ) .املوسوعة الشاملة ( 

لإلمام أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد بن : احملرر يف الفقه الشافعي  .٢٢٣
حممد عبـد  . د: يق ، دراسة وحتق) هـ٦٢٣ت(عبد الكرمي الرافعي 

رمضان حافظ عبد . د: الرحيم بن حممد سلطان العلماء ، بإشراف 
 .هـ ١٤١٨الرمحن ، 



 

حممد بن عمر بن احلسن فخـر الـدين   : احملصول يف علم األصول  .٢٢٤
الرازي أبو عبد اهللا ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل ، 

 .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠

، منشورات ) هـ٤٥٦ت(د بن حزم علي بن أمحد بن سعي: احمللى  .٢٢٥
 .املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع 

للشيخ اإلمـام حممـد بـن أيب بكـر الـرازي      : خمتار الصحاح  .٢٢٦
 .هـ ١٣٦٩، طبع إدارة الطباعة والنشر ، ) هـ٦٦٦ت(

 ) .املوسوعة الشاملة ( أليب الفداء : املختصر  .٢٢٧

ين أيب عمرو عثمان جلمال الد: خمتصر ابن احلاجب ، خمتصر املنتهى  .٢٢٨
، ومعه ) هـ٦٤٦ت(بن عمرو بن أيب بكر ، املشهور بابن احلاجب 

شرح العضد ، وحاشية سعد الدين التفتازين ، نشر مكتبة الكليـات  
 .هـ ١٣٩٣األزهرية ، 

شهاب الدين أمحد بن فرج بن أمحد بن حممد ابن : خمتصر اخلالفيات  .٢٢٩
ن ، دار الكتـب  ، لبنـا ) هـ٦٢٩ت(فرج اإلشبيلي ، أبو العباس 
عـالء  : م ، حتقيـق  ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠العلمية ، الطبعة األوىل ، 

 .إبراهيم 

ــة ،    .٢٣٠ ــة الثالث ــر ، الطبع ــان ، دار الفك ــل ، لبن ــر خلي خمتص
 .م ، مطبوع مع مواهب اجلليل ١٩٩٢/هـ١٤١٢

ركـن الـدين عبـد العظـيم املنـذري      : خمتصر سنن أيب داود  .٢٣١
أمحد شاكر ، وحممد : ، بريوت ، دار املعرفة ، حتقيق ) هـ٦٥٦ت(

 .حامد الفقي 



 

أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر : خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي  .٢٣٢
لبنـان ،   –، دار الكتب العلمية ، بريوت ) هـ٤٢٨ت(القدوري 

 .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨الطبعة األوىل ، 

أليب إبراهيم إمساعيل بن حيىي بـن  : خمتصر املزين يف فروع الشافعية  .٢٣٣
، وضع حواشيه حممد عبـد القـادر   ) هـ٢٦٤ت(ين إمساعيل املز

 .شاهني ، منشورات حممد علي بيضون ، دار الكتب العلمية 

: مرآة اجلنان وعدة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمـان   .٢٣٤
، منشورات مؤسسة ) هـ٧٦٨ت(عبد اهللا بن أسعد اليافعي اليمين 

 .م ١٩٧٠/هـ١٣٩٠األعظمي ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 

عمر سليمان األشقر ، : املدخل إىل دراسة املدارس واملذاهب الفقهية  .٢٣٥
 .هـ ١٤١٦دار النفائس ، األردن ، الطبعة األوىل ، 

لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن عبد : املستدرك على الصحيحني  .٢٣٦
مصطفى عبد القادر عطا ، : اهللا احلاكم النيسابوري ، دراسة وحتقيق 

ــب ال ــريوت دار الكت ــة ، ب ــة األوىل ،  –علمي ــان ، الطبع لبن
 .م ١٩٩٠/هـ١٤١١

أليب حامـد حممـد الغـزايل    : املستصفى من علم أصول الفقـه   .٢٣٧
، الطبعة األوىل ، املطبعة األمريية ، ببوالق ، مصـر ،  ) هـ٥٠٥ت(

 .هـ ١٣٣٢

 ) .املوسوعة الشاملة ( املستفاد من مهمات املنت واإلرشاد  .٢٣٨

، ) هـ٦١٦ت(مد بن عبد اهللا السامري نصري الدين حم: املستوعب  .٢٣٩
مسـاعد  : الرياض ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ، دراسة وحتقيق 

 .بن قاسم لفاحل 



 

جمد الـدين   -١لثالثة أئمة تتابعوا عليها ، : املسودة يف أصول الفقه  .٢٤٠
شـهاب الـدين أبـو احملاسـن      -٢، ) هـ٦٥٢ت(أبو الربكات 

ـ ٧٢٨(يمية شيخ اإلسالم ابن ت -٣، ) هـ٦٨٢( ، مجعهـا  ) هـ
: ، حتقيق ) هـ٧٤٥ت(أمحد بن حممد احلراين الدمشقي : وبيضها 

 .هـ ١٣٨٤حممد عبد احلميد ، مطبعة املدين بالقاهرة ، 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، دار صادر ، بريوت ، وامشه كـرت   .٢٤١
 .العمال يف سنن األقوال واألفعال 

املوسـوعة  ( اهللا الشـافعي   لإلمام أيب عبد: مسند اإلمام الشافعي  .٢٤٢
 ) .الشاملة 

حبيب الرمحن : عبد هللا بن الزبري احلميدي ، حتقيق : مسند احلميدي  .٢٤٣
 .األعظمي ، عامل الكتب ، بريوت 

ـ ٣٥٤ت(حملمد بن حبان البسيت : مشاهري علماء األمصار  .٢٤٤ ، ) هـ
 .م ١٩٥٩/هـ١٣٧٩مطبعة جلنة التأليف والنشر بالقاهرة ، 

سعيد عبـد الفتـاح   . د: األيوبيني واملماليك مصر والشام يف عصر  .٢٤٥
 .لبنان  –عاشور ، دار النهضة العربية ، بريوت 

ـ ٢٧٦ت(أليب حممد عبد اهللا بن مسلم ابن قتيبة : املعارف  .٢٤٦ ، ) هـ
 .م ١٩٦٩، دار املعارف ، مصر ،  ٢ثروت عكاشة ، ط. د: حتقيق 

حممد : عي املعتمد يف أصول الفقه ويليه زيادات املعتمد والقياس الشر .٢٤٧
ـ ٤٣٦ت(بن علي بن الطيب البصري املعتزيل ، أبو احلسن  ، ) هـ

 .م ١٩٦٥/هـ١٣٨٥دمشق ، 

، مطبعة ) هـ٦٢٦ت(لياقوت بن عبد اهللا احلموي : معجم األدباء  .٢٤٨
 .م ١٩٣٨/هـ١٣٥٧املأمون ، القاهرة ، 



 

ياقوت بن عبد اهللا احلمـوي الرومـي البغـدادي    : معجم البلدان  .٢٤٩
 ) .لشاملة املوسوعة ا) ( هـ٦٢٦(

حممد رواس قلعة جي ، وحامد صادق قنيسيب ، : معجم لغة الفقهاء  .٢٥٠
 .هـ ١٤٠٥دار النفائس ، بريوت ، 

عبد اهللا بن عبد العزيز : معجم ما أستعجم من أمساء البالد واملواضع  .٢٥١
مجال طلبه ، توزيـع  . د: ، حققه ) هـ٤٨٧ت(البكري األندلسي 

ــري ــة ، ب ــب العلمي ــاز ، دار الكت ــاس الب ــان ،  –وت عب لبن
 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٨

حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ، أبـو عبـد اهللا   : املعجم املختص  .٢٥٢
 .هـ ١٤١٨، دار الكتب املصرية ، ) هـ٧٤٨ت(

أمحد بن فارس بن زكريـا ، أبـو احلسـني    : معجم مقاييس اللغة  .٢٥٣
عبد السالم حممد هـارون ، دار اجليـل ،   : ، حتقيق ) هـ٣٩٥ت(

 .بريوت 

عمر رضا كحالة ، دار إحياء التـراث العـريب ،   : لفني معجم املؤ .٢٥٤
 .بريوت ، لبنان 

قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأمحد حسن الزيات : املعجم الوسيط  .٢٥٥
وحامد عبد القادر وحممد على النجار ، مطبعة مصطفى بايب احلليب ، 

 .م ١٩٦١/هـ١٣٨١

أبو بكر بن أمحـد بـن حسـني البيهقـي     : معرفة السنن واآلثار  .٢٥٦
عبد املعطي قلعجي ، جامعة الدراسات . د: ، حتقيق ) هـ٤٥٨ت(

اإلسالمية ، كراتشي ، دار قتيبة ، دمشق ، دار الوعي ، القـاهرة ،  
 .هـ ١٤١٢،  ١دار الوفاء ، القاهرة ، ط



 

أليب عبـد اهللا حممـد بـن علـي املـازري      : املعلم بفوائد مسلم  .٢٥٧
ية ، بيـت  حممد الشاذيل ، املؤسسة الوطن: ، حتقيق ) هـ٥٣٦ت(

 .هـ ١٩٩١احلكمة ، 

عبـد الوهـاب بـن علـي السـبكي      : معيد النعم ومبيد النقم  .٢٥٨
 .م ١٩٨٣، دار احلداثة ، بريوت ، ) هـ٧٧١ت(

ناصر بن علي الطـرزي ، أبـو الفـتح    : املغرب يف ترتيب املعرب  .٢٥٩
 ) .املوسوعة الشاملة ) ( هـ٦١٦ت(

ـ ٦٢٠ت(موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامـة  : املغين  .٢٦٠ ، ) هـ
 .م ١٩٩٢/هـ١٤٠٤لبنـان ، دار الفكر ، الطبعة الرابعة ، 

ـ ٧٤٨(مشس الدين حممد الـذهيب  : املغين يف الضعفاء  .٢٦١ ، دار ) هـ
 .الكتب العلمية 

مشس الدين حممد بن اخلطيب : مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  .٢٦٢
لبنان ، دار املعرفـة ، الطبعـة    –، بريوت ) هـ٩٧٧ت(الشربيين 

 .م ، حممد خليل عتياين ١٩٩٧/هـ١٤١٨وىل ، األ

فؤاد عبد املعطي الصياد ، دار النهضة العربيـة ،  : املغول يف التاريخ  .٢٦٣
 .م ١٩٨٠بريوت ، 

اإلمام أبو عمرو عثمان بـن  : مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث  .٢٦٤
، علق عليه وشرح ألفاظـه  ) هـ٦٤٣ت(عبد الرمحن الشهرزوري 

الرمحن صالح بن حممد بن عويضـه ، دار   أبو عبد: وخرج أحاديثه 
 .لبنان  –الكتب العلمية ، بريوت 

حممد جنـم الـدين   : املقادير الشرعية واألحكام الفقهية املتعلقة ا  .٢٦٥
 .هـ ١٤٠٤الكردي ، مطبعة السعادة ، 



 

 ) .املوسوعة الشاملة ( سعيد عاشور : املماليك واجلراكسة  .٢٦٦

إلمام ابـن القـيم اجلوزيـة    ل: املنار املنيف يف الصحيح والضعيف  .٢٦٧
منصور : عبد الرمحن حيىي املعلمي ، إعداد : ، حققه ) هـ٧٥١ت(

بن عبد العزيز السماري ، دار العاصمة للنشر والتوزيـع ، الطبعـة   
 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩الثانية ، 

لإلمام فخر الدين الرازي ، مكتبة الكليات : مناقب اإلمام الشافعي  .٢٦٨
،  ١أمحـد حجـازي السـقا ، ط   :  األزهرية ، القاهرة ، حتقيـق 

 .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦

عبد الرمحن بن علي بن اجلـوزي ،  : املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم  .٢٦٩
، الطبعة األوىل ، مطبعة دائـرة املعـارف   ) هـ٥٩٧ت(أبو الفرج 

 .هـ ١٣٥٩العثمانية ، حيدرآباد ، 

أليب الوليد سـليمان بـن خلـف البـاجي     : املنتقى شرح املوطأ  .٢٧٠
 .هـ ١٣٣٢،  ١، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ط )هـ٤٩٤ت(

، ) هـ٦٧٦ت(حمي الدين بن شرف النووي ، أبو زكريا : املنهاج  .٢٧١
، مطبوع ) هـ١٤١٨(لبنان ، دار املعرفة ، الطبعة األوىل  –بريوت 

 .مع مغين احملتاج 

املوسـوعة  ( البن العطار : املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي  .٢٧٢
 ) .الشاملة 

حمـي الـدين عبـد    : ملنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد ا .٢٧٣
الرمحن بن حممد بـن عبـد الـرمحن العلـي املقدسـي احلنبلـي       

لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل،  –، بريوت )هـ٩٢٨ت(
 .مصطفى عبد القادر عطا : م ، حتقيق ١٩٩٩/هـ١٤٢٠



 

الدين أبو احملاسن يوسف مجال : املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف  .٢٧٤
حممد حممد أمني ، : ، حتقيق ) هـ٨٧٤ت(بن تغري بردي األتابكي 

 .اهليئة املصرية العامة للكتاب 

إبراهيم بـن علـي الفريوزآبـادي    : املهذب يف فقه اإلمام الشافعي  .٢٧٥
 .، لبنان ، دار الفكر ، مطبوع مع اموع ) هـ٤٧٦ت(الشريازي 

حممد بن حممد بن عبد الرمحن : يل مواهب اجلليل لشرح خمتصر خل .٢٧٦
، لبنـان ، دار الفكـر ، الطبعـة الثالثـة ،     ) هـ٩٥٤ت(املغريب 
 .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢

أمحد شـليب ،  . د: موسوعة التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية  .٢٧٧
 .م ١٩٩٠،  ٢ط

عبد احلكيم الوائلي ، دار أسـامة للنشـر   : موسوعة قبائل العرب  .٢٧٨
 .م ٢٠٠٢،  ١طنية ، طوالتوزيع ، املكتبة الو

لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بـن اجلـوزي   : املوضوعات  .٢٧٩
، الطبعة األوىل ، مطبعة حممد علـي صـبيح   ) هـ٥٩٧(القرشي 
 .بالقاهرة 

، ) هـ١٧٩ت(إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس : موطأ اإلمام مالك  .٢٨٠
: حممود حممد خليل . بشار عواد معروف ود. د: حققه وعلق عليه 

 .هـ ١٤١٣مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، 

اإلمام حممد بن أمحد بـن عثمـان   : ميزان االعتدال يف نقد الرجال  .٢٨١
علي حممد البجاوي ، دار املعرفـة  : ، حتقيق ) هـ٧٤٨ت(الذهيب 

 .للطباعة ، بريوت 

 



 

 )ن ( 

احلـافظ ابـن حجـر العسـقالين     : نزهة النظر شرح خنبة الفكر  .٢٨٢
عمرو عبد املنعم سليم ، مكتبة : علق عليه ، حققه و) هـ٨٥٢ت(

 .ابن تيمية ، القاهرة 

مجال الدين ، أبو احملاسـن  : النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة  .٢٨٣
 .، املسوعة الشاملة ) هـ٨٧٤ت(يوسف بن تغري بردي األتابكي 

مجال الدين أيب حممد عبـد اهللا بـن   : نصب الراية ألحاديث اهلداية  .٢٨٤
 .زيلعي ، الطبعة الثانية ، الس العلمي يوسف احلنفي ال

حممد أمحد بـن بطـال   : النظم املستعذب يف شرح غريب املهذب  .٢٨٥
 .الركيب 

تأليف اإلمام كمال الدين أمحد بن : نكت التنبيه على أحكام التنبيه  .٢٨٦
، حمقق يف جامعة أم القرى ، قسم الفقه ) هـ٧٥٧ت(عمر النشائي 

 .وأصوله 

للقاضـي  : هاج الوصول إىل علم األصـول  اية السول يف شرح من .٢٨٧
جلمال الدين عبـد الـرحيم   ) هـ٦٨٥ت(ناصر الدين البيضاوي 

شعبان إمساعيل ، دار ابن حزم ، الطبعــة  . د: اإلسنوي ، حتقيق 
 .م ١٩٩٠/هـ١٤٢٠األوىل ، 

لإلمام جمد الدين أيب السـعادات  : النهاية يف غريب احلديث واألثر  .٢٨٨
ـ ٦٠٦ت(ري اجلزري املبارك بن حممد ابن األث ، دار الكتـب  ) هـ

 .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣لبنان ، الطبعة الثانية ،  –العلمية ، بريوت 

: اية احملتاج إىل شرح املنهاج يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي  .٢٨٩
مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة الرملي املصري الشهري 



 

ومطبعة مصـطفى  ، شركة مكتبة ) هـ١٠٠٤ت(بالشافعي الصغري 
 .البايب احلليب 

حممـد  : نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار  .٢٩٠
، بريوت ، دار الكتب ) هـ١٢٥٥ت(بن علي بن حممد الشوكاين 

 .حممد سامل هاشم : م ، صححه ١٩٩٩/هـ١٤٢٠العلمية ، 

 )هـ ( 

اجلليل  برهان الدين علي بن أيب بكر عبد: اهلداية شرح بداية املبتدئ  .٢٩١
، مصر ، مطبعة مصطفى البـايب احللـيب ،   ) هـ٩٩٣ت(املرغيناين 

 .الطبعة األخرية 

: هدية العارفني بأمساء العارفني وأمساء املؤلفني من كشف الظنـون   .٢٩٢
ـ ١٣٣٩ت(إمساعيـل بن حممد أمني بن سليم البغـدادي   ، ) هـ

 .هـ ١٤١٣بريوت ، دار الكتب العلمية ، 

 )و ( 

 ) .املوسوعة الشاملة ( إلدارية للعصر اململوكي الوثائق السياسية وا .٢٩٣

، بريوت ، دار ) هـ٦٢٣ت(عبد الكرمي بن حممد الرافعي : الوجيز  .٢٩٤
 .الفكر ، مطبوع مع اموع شرح املهذب 

مشس الدين بن يوسف بـن  : وسائل األسالف إىل مسائل اخلالف  .٢٩٥
ـ ٦٥٤ت(فرغلي املعروف بسبط ابن اجلوزي   –، بـريوت  ) هـ

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل ، لبنـان ، د

حممد حممد بن حممد الغـزايل ، أبـو حامـد    : وسيط يف املذهب  .٢٩٦
لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعــة   –، بريوت ) هـ٥٠٥ت(



 

أيب عمرو احلسين ابن عمر : م ، حتقيق ٢٠٠١/هـ١٤٢٢األوىل ، 
 .بن عبد الرحيم 

أليب العباس أمحد بن حممد بن أيب : الزمان  وفيات األعيان وأنباء أبناء .٢٩٧
حممد حمي الـدين عبـد   : ، حتقيق ) هـ٦٨١ت(بكر بن خلكان 

ــاهرة ،    ــعادة بالق ــة الس ــة األوىل ، مطبع ــد ، الطبع احلمي
 .م ١٩٤٩/هـ١٣٦٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 فهرس املوضوعات

رقم الصفحة الموضوع
 ٣ املقدمة

 ٥ أسباب اختيار املوضوع
 ٥ حثصعوبات الب
 ٦ خطة البحث
 ٨ منهج البحث
 ١١ توصيات

 ١٥ ترمجة اإلمام النووي:الفصل األول
 ١٦ امسه ، مولده ، نشأته : املبحث األول 
 ١٨ مكانته العلمية وأشهر مصنفاته: املبحث الثاين 

 ٢٢ تالميذه وشيوخه ووفاته: املبحث الثالث 
اليت وضعت  أمهية كتاب املنهاج والشروح: املبحث الرابع 

 عليه
٢٦ 

 ٣٢ ترمجة املؤلف السبكي:الفصل الثاين
 ٣٤ عصر املؤلف: املبحث األول 
 ٣٥ احلياة السياسية: املطلب األول 
 ٤٢ احلياة االقتصادية: املطلب الثاين 

 ٤٦ احلياة العلمية: املطلب الثالث 
 ٤٨ احلياة االجتماعية: املطلب الرابع 
 ٥١ عن حياة اإلمام السبكي دراسة: املبحث الثاين 
 ٥٢ امسه ونسبه : املطلب األول 
 ٥٤ مولده ونشأته: املطلب الثاين 

 ٥٦ مكانته العلمية: املطلب الثالث 



 

رقم الصفحة الموضوع
 ٦٢ شيوخه وتالميذه: املطلب الرابع 

 ٦٥ توليه القضاء ومناصبه: املطلب اخلامس 
 ٦٩ مصنفاته: املطلب السادس 
 ٧٤ اء عليه ثناء العلم: املطلب السابع 
 ٧٩ وفاته ومراثيه: املطلب الثامن 

دراسة حتليلية لكتاب االبتهاج شرح :الفصل الثالث
 املنهاج

٨٢ 

 ٨٣ اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلف: املبحث األول 
 ٨٦ أمهية الكتاب: املبحث الثاين 

 ٨٦ منهج املؤلف يف هذا الكتاب : املبحث الثالث 
 ٩١ اليت يعد ا جمتهداً آراؤه: املبحث الرابع 

 ٩٨ املصطلحات املتداولة يف فقه الشافعية: املبحث اخلامس 
 ١٠٥ مصادر املؤلف: املبحث السادس 
 ١١٢ وصف النسخ: املبحث السابع 

 ١١٤ مناذج من صور املخطوط
 ١٢١ التحقيق
 ٧٥٩ الفهارس

 ٧٦٠ فهرس اآليات القرآنية 
 ٧٦٢ فهرس أطراف احلديث

 ٧٦٨ ثارفهرس اآل
 ٧٦٩ فهرس التراجم

 ٧٨٠ فهرس املصطلحات الفقهية
 ٧٨٣ فهرس املصطلحات األصولية



 

رقم الصفحة الموضوع
 ٧٨٥ فهرس املفردات اللغوية

 ٧٩٦ فهرس مفردات العيوب يف البيع
 ٧٩٧ فهرس القواعد الفقهية
 ٧٩٨ فهرس األماكن والقبائل

 ٧٩٩ فهرس احليوان
 ٨٠٠ فهرس النبات

 ٨٠٢ فهرس املصادر واملراجع
 ٨٤٣ فهرس املوضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


